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Рецензія 

на роботу «Використання інтерактивних технологій в методичній роботі з 

педагогічними кадрами в закладі позашкільної освіти» 

Доценко Т.О., зав. відділом методичним ЦПО ім. О.Разумкова 

В свої роботі автор звертає увагу на те, що традиційні форми 

методичної роботи, в яких головне місце відводилося доповідям, 

виступам поступово втрачають своє значення через низьку їх 

ефективність та недостатність зворотного зв’язку.  

Тому сьогодні потрібно використовувати нові, інтерактивні методи 

роботи, яким властиво залучення педагогів у діяльність і діалог, що 

передбачає вільний обмін думками. 

В роботі розкривається зміст інтерактивних методів і технологій у 

методичній роботі з педагогами закладу позашкільної освіти, 

використання яких дає змогу методичній службі створити умови для 

самостійної і творчої роботи працівників, розвивати уміння працювати 

колективно, підвищувати їх професійну компетентність та особистісний 

ріст, формувати вміння рефлексувати в процесі пізнання нового та 

освоєння знайомого матеріалу.  

В роботі викладено теоретичне обґрунтування інтерактивних 

технологій і методів у методичній роботі ПНЗ, розкрито сутність 

поняття «інтерактив», «інтерактивні технології» та їх особливості, 

методичні рекомендації їх використання у методичній роботі. 

В матеріалах висвітлюється досвід роботи методичної служби 

Центру по розвитку творчого потенціалу педагогів, з питань використання 

інтерактивних технологій. 

Робота розрахована на методистів  закладів позашкільної освіти.  

 

Директор Центру позашкільної 

 освіти ім. О. Разумкова                                                             О.В.Боровська 
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АНОТАЦІЯ 

 

В роботі розглядаються можливості інтерактивних технологій у 

методичній роботі з педагогічними кадрами закладу позашкільної освіти, 

формуванні креативності педагогів-позашкільників у процесі освітньої 

діяльності.  

Автор аналізує практику впровадження інтерактивних технологій у 

процесі методичної роботи Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова м. 

Бердичева, виявляє особливості їх застосування.  

Автор також звертає увагу саме на відродження принципу навчання 

впродовж усього життя, розуміння якого дає можливість педагогам 

постійно вдосконалюватися. Як писав Абрам Маслоу: «Усе життя є 

навчання, і кожен в ньому учитель і вічний учень», як і педагоги Центру 

позашкільної освіти є активними учасники освітнього процесу. 
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ВСТУП 

Сучасний світ швидко змінюється, ще швидше застарівають знання. 

Лідерські позиції сьогодні належать тим людям, організаціям і країнам, які 

володіють найсучаснішою інформацією, вміють її добувати й ефективно 

використовувати.  

Зростання соціальних вимог до закладу позашкільної освіти в умовах 

сучасної реформи освіти вимагає підвищення всіх складових професійної 

компетентності педагогічних працівників, що безпосередньо залежить від 

якості науково-методичної роботи.  

Застосування новітніх технологій, серед яких інтерактивні методи 

відіграють важливу педагогічну роль, є актуальною проблемою сьогодення 

позашкільної освіти та інноваційним простором діяльності методичних 

служб. 

Актуальність роботи зумовлена характерною тенденцією сучасного 

підходу до професійної діяльності педагога, забезпечення гармонійного 

співвідношення особистісних, професійних і творчих якостей, розвиток 

неповторної індивідуальності та самостійності. 

 Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні змісту 

інтерактивних технологій в методичній роботі закладу позашкільної 

освіти, виявленні педагогічних умов їх ефективного застосування. 

 Завданням роботи є: 

• висвітлення досвіду робот Центру позашкільної освіти ім.  

О. Разумкова м. Бердичева щодо системи методичної роботи з 

кадрами,  

• виявлення доступних, і разом з тим, ефективних методів підвищення 

педагогічної майстерності.  
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РОЗДІЛ І. Теоретичне обґрунтування поняття інтерактивних технологій у 

методичній роботі з кадрами 

 

1.1. Сутність поняття «інтерактивні технології» 

 

В умовах освітянської реформи гостро стоїть питання, якою буде 

позашкільна освіта. Педагоги – позашкільники радіють, що в новому 

Законі про освіту знайшлося місце для позашкільної освіти, але всі 

чекають Закону про позашкільну освіту, і розуміють, що час ставить нові 

вимоги до позашкільної освіти в цілому й до кожного педагога окремо. 

Саме педагоги-позашкільники мають бути творчими особистостями, 

новаторами ідей, постійно підвищувати свою професійну майстерність, бо 

ніякий закон не заставить дитину отримувати додаткову освіту, дитина йде 

до яскравої особистості, яка може зацікавити і передати свої вміння і 

знання, краще ніж школа, комп’ютер, мережа Інтернет тощо. Тому на 

сучасному етапі найбільш актуальним завданням методичної служби 

закладу позашкільної освіти є створення умов для постійного розвитку 

творчого потенціалу педагогів. Реалізувати це завдання можна за умови 

якісно нових підходів до роботи з педагогічними кадрами.  

Час примушує нас шукати нові шляхи і форми роботи, які б 

допомогли педагогам піднятися на більш високий професійний рівень, 

спонукали їх вчитися усе життя.  

Біля джерел розробки інтерактивних технологій стояли відомі 

науковці. А. Амонашвілі [1], В. Сухомлинський [19], В. Беспалько [2]. 

Проблема застосування інтерактивних технологій в навчальному процесі 

була в центрі уваги таких дослідників, як О. Єльникова [7], Г. Крівчикова 

[14], О. Пометун [18], І. Дичківська [5] та ін., які обґрунтовують 

доцільність застосування інтерактиву для ефективності процесу навчання 

як учнів так і педагогів.  

Теоретичні аспекти, пов’язані з визначенням сутності інтерактивних 

методів, їх класифікації, визначенням найбільш поширених і придатних їх 

видів для розв’язання навчальних завдань висвітлено в працях І.М. 

Богданової [3], М.О.Голубєвої, В.В. Єгорової [6] та ін. вчених. 

 «Інтерактив» – означає взаємодіяти чи знаходитися в режимі бесіди, 

діалогу з будь-чим (комп’ютером), чи з будь - ким (людиною). 

Поняття «iнтepaктiвнicть», «iнтepaктивнi методи й методики 

навчання», «інтерактивні технології» все більше з’являються в cтaттяx i 
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наукових працях з пeдaгoгiки, у poздiлax нaвчaльниx пociбникiв, щo 

oпиcують пpoцec навчання як cпiлкувaння, кooпepaцiю, iнтeгpaцiю 

cпiвpoбiтництвa piвнoпpaвниx учacникiв. 

Професор О.І. Пометун тлумачить його так: суть інтерактивного 

навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається тільки 

завдяки постійній, активній взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, 

взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де й учень, і 

вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання і розуміють, 

що вони роблять, рефлексують з приводу того, що знають, уміють і 

здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає 

моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне 

розв’язання проблеми на основі аналізу обставин і відповідної ситуації. 

Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню 

цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу 

педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу: «Сутність 

інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 

відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учасників. Це 

співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в 

співпраці)…» [18].  

О. Пометун та Л. Пироженко визначили умовну робочу 

класифікацію інтерактивних технологій за формами навчання (моделями), 

в яких вони реалізуються. Автори розподіляють їх на чотири групи, в 

залежності від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів: 

• Інтерактивні технології кооперативного навчання; 

• Інтерактивні технології колективно-групового навчання; 

• Технології навчання у грі; 

• Технології навчання в дискусії [11]. 

Тepмiн «iнтepaктивнe нaвчaння» використовується також при 

дослідженні проблем застосування сучасних iнфopмaцiйних тexнoлoгiй 

диcтaнцiйнoї форми ocвiти, з викopиcтaнням pecуpciв Iнтepнeту, a тaкoж 

eлeктpoнниx пiдpучникiв, дoвiдникiв тощо. Cучacнi кoмп’ютepнi 

тeлeкoмунiкaцiї дoзвoляють учacникaм вcтупaти в «живий» 

(iнтepaктивний) дiaлoг з peaльним пapтнepoм, a тaкoж умoжливлюють 

aктивний oбмiн пoвiдoмлeннями мiж кopиcтувaчeм i iнфopмaцiйнoю 

cиcтeмoю в peжимi peaльнoгo чacу.  

Взаємодія в умовах інтерактивних технологій навчання виступає, як 

специфічний вид діяльності з «обробки» людей людьми. У процесі 
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спілкування людина «опредметнює» свої суттєві сили в інших людях, 

утверджуючись як член людського суспільства. І в тому ж процесі 

проходить «розпредмечування», засвоєння накопиченого людського 

досвіду. При цьому проходить процес формування власного «Я» людини, 

ставлення її як особистості, її життєвих ціннісних орієнтацій [8] 

 

1.2. Інтерактивні технології в методичній 

     роботі з педагогічними кадрами 

 

Допомогти педагогу оволодіти новим педагогічним мисленням, 

готовністю до вирішення складних завдань в системі освіти, до 

підвищення своєї педагогічної майстерності - це завдання спеціально 

організованої методичної роботи. На думку Ш. Амонашвілі «cправжній 

майстер педагогічної справи повинен володіти методикою, технологією 

реалізації вихідної позиції в педагогічному процесі: постійно шукати 

шляхи більш повного, вдалого, глибинного, точного та, навіть, 

витонченого вирішення проблем навчання та виховання, організації життя 

дітей, проблем роботи з батьками і громадськістю. Цінність такого підходу 

в тому, що він забезпечує зворотній зв’язок, відвертий обмін думками, 

формує позитивні відносини між співробітниками» [1]. 

Останнім часом з’явилося чимало досліджень, у яких 

відображаються різноманітні аспекти методичної роботи з педагогічними 

кадрами на рівні держави, області, району, навчального закладу (І. П. 

Жерносєк, Т. Д. Дем’янюк, С. В. Кириленко, А. В. Сердюк, Н. І. 

Протасова, Т. І. Бєсєда та ін.) [7]. Зазначені автори здійснили значний 

внесок у теорію і практику методичної роботи з педагогічними кадрами. 

Водночас більш глибоке вивчення проблеми дасть змогу намітити шляхи 

подолання суттєвих недоліків методичних служб – їх слабку 

орієнтованість на інноваційні технології методичної роботи з 

педагогічними кадрами. 

 На думку Т. Д. Дем’янюк, науково-методична робота з 

педагогічними  кадрами спрямована на формування педагога третього 

тисячоліття, конкурентоспроможного, який володіє високим педагогічним 

професіоналізмом, професійною компетентністю, педагогічною технікою, 

педагогічними здібностями та властивостями гуманістично - спрямованої 

особистості. Він має мати глибокі педагогічні знання, розвинене науково-

педагогічне мислення, культуровідповідну професійну позицію; бути 
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здатним до поліфункціональної та творчої педагогічної діяльності. Йому 

має бути властива потреба у засвоєння інноваційних технологій, 

оволодіння інформацією з інноваційного фонду в освіті [7].  

 Методична робота має бути максимально гнучкою, сприяти 

підвищенню інноваційного потенціалу педагогів та якості освітнього 

процесу. У традиційних формах методичних заходів головне місце 

відводитися доповідям, виступам, що втрачає свою актуальність через 

низьку ефективність. Розв’язання цієї проблеми можливе за умови нових 

підходів до організації методичної роботи в закладі позашкільної освіти, і 

єдиним, найефективнішим засобом досягнення мети є інноваційні, 

інтерактивні технології.  

Відомий автор оригінальних методик розвитку нетрадиційного 

мислення Едвард де Боно доводить, що інформація, яка надходить до 

головного мозку, організовується в певні канали. Якщо ми ці канали для 

себе створюємо, то аналізуємо інформацію лише за стереотипними 

способами. Але іноді слід вийти за межі стереотипного аналізу й 

використати інші канали сприйняття інформації та її аналізу[4]. Саме в 

цьому допомагають інтерактивні методи, які сприяють ідентифікації 

матеріалу, реалізації його в повсякденному житті.  

Впровадження інтерактивних технологій у методичній роботі з 

педагогічним колективом згуртовує педагогів довкола однієї проблеми, 

спонукає їх до творчого її вирішення із врахуванням думки кожного члена 

творчої групи. 
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РОЗДІЛ ІІ. Використання інтерактивних  

технологій в методичній роботі з педагогічними кадрами в 

 Центрі позашкільної освіти ім. О. Разумкова м. Бердичева 

 

2.1. Пошук нових форм і методів організації методичної роботи 

в ЦПО ім. О. Разумкова м. Бердичева 

 

 В умовах реформи освіти методична робота будь якого закладу 

освіти покликана створити для педагога принципово нові умови, для яких 

характерні відсутність жорсткої регламентної педагогічної діяльності, 

значне розширення інформаційного поля, активізація соціальних функцій 

педагога, мобільність використання професійних якостей, створення 

психологічної атмосфери стимулювання педагогічної творчості. 

В Центрі позашкільної освіти ім. О. Разумкова на практиці 

переконались, що одним із засобів оптимізації роботи методистів та 

завідувача методичним відділом щодо підвищення рівня професійної 

майстерності педагогів є використання інтерактивних форм методичної 

роботи. Різноманітні форми інтерактивної роботи з педагогами дозволяють 

професійно і системно підійти до проблеми підвищення всіх аспектів 

фахової майстерності керівників гуртків. 

Методична робота повинна носити випереджаючий характер і 

забезпечувати розвиток освітнього процесу відповідно до вимог та 

досягнень педагогічної і психологічної науки. Щоб зламати стереотипні 

підходи до організації методичної роботи потрібно знайти ті важелі, за 

допомогою яких можна подолати такі негативні явища як формалізм, 

пасивність деяких педагогів 

Структуру методичної роботи у ЦПО становить: педагогічна рада, 

науково - методична рада, методичні об’єднання керівників гуртків 

еколого-натуралістичного, науково-технічного, вокально-музичного, 

хореографічного напрямів, консультпункти для педагогічних працівників. 

 Так, наприклад, відповідно до вирішення науково-методичної 

проблеми щодо удосконалення структури методичної роботи в 2016-2017 

н.р. було організовано роботу чотирьох методичних об’єднань, робота 

яких була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової 

майстерності педагога, методики проведення занять. На засіданнях 

методичних об’єднань обговорювалися питання психолого - 

педагогічного, методичного спрямування та організаційні заходи щодо 
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підвищення педагогічної майстерності педагогів та покращення якості 

навчальних досягнень, культури поведінки вихованцями закладу під час 

масових заходів. ( таб.2.1.1). 

Таблиця 2.1.1 

Робота методичних об’єднань 
 Керівників вокального і 

музичного мистецтва 

Керівників 

хореографічного і 

циркового мистецтва 

Керівників гуртків 

науково-технічної 

творчості 

 Керівників гуртків еколого-

натуралістичного напряму 

І засідання. 

29.08.2016 

Планування роботи на 

2016-2017 н.р. на основі 

впровадження 

методичної проблеми 

«Особливості організації 

середовища успішної 

соціалізації вихованців 

від молодшого до 

підліткова віку гуртків 

різного напряму. 

ІІ засідання. 

30.11.2016. 

Важливі особливості 

соціально-педагогічної 

роботи з обдарованими 

дітьми в рамках 

творчого колективу.  

 Виступали: Ковальчук 

Р.В. – тренінг «Моя 

унікальність та 

особливість» 

Ланцова О.М. 

«Соціалізація 

особистості в умовах 

позашкільного закладу. 

Соціальні ролі» Юркова 

А.В. «Соціалізація 

особистості» 

ІІІ засідання. 

16.02.2017 

Інтеграція навчально-

виховного процесу як 

важливий засіб 

соціалізації дітей в 

умовах позашкільного 

закладу. 

Доповідачі: 

 Вялова О.В. «Досвід 

роботи за інноваційною 

технологією з 

використанням 

дидактичних матеріалів 

за темою «Колір та звук» 

Ратушинська В.В. « 

Інтеграція навчально-

виховного процесу» 

Рижко О.С.  

I засідання. 

Організаційне. 26.08.16р. 

Мета: створити умови для 

професійного росту 

педагогів з методики 

організації навчально-

виховного процесу у 

гуртках; організувати 

роботу хореографічних 

ансамблів та гуртків для 

розробки та дослідження 

проблемної педагогічної 

теми закладу. 

Доповідач: Станкевич Н.С. 

«Планування методичної 

роботи на новий 2016-2017 

н.р. на основі 

впровадження єдиної 

проблемної теми закладу 

«Підвищення соціального 

статусу вихованців ЦПО 

ім. О.Разумкова шляхом 

розширення спектру 

організаційно-масової 

роботи» 

Виступали: Анрейчик 

М.В.  «Планування  

організаційно-масової 

роботи у Зразковому 

хореографічному ансамблі 

«Колібрі» 

  Кабанчук Ж.В. «Про 

участь у Всеукраїнській 

акції до Дня юнната» 

II засідання. 

Удосконалення методів 

виховної роботи у гуртку 

з метою формування 

відповідальності у 

гуртківців  під час 

масових заходів» 

21.11.16р. 

Мета: створити умови для 

розширення методичного 

простору кожного 

педагога, підвищення їх 

професійного росту в 

напрямку удосконалення 

методів виховної роботи, 

1 засідання. 

Організаційне. 

4.09.2016 

Планування 

роботи на 2016-

2017 н.р. 

ІІ засідання. 

11.11.2016 

Тема. «Заняття та 

виховні заходи як 

засіб розвитку та 

формування 

творчої 

особистості.» 

Доповідачі. 

Мельнік Т.М., 

ГлуховаІ.М.  

« Інтерактивні  

технології 

навчання та 

виховання крок до 

професійного 

становлення 

керівника гуртка» 

Виступали: 

Смичок Б.І «Роль 

самоосвіти у 

розвитку 

компетентного 

керівника гуртка»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ІІІ засідання. 

13 01.2017. 

Тема. 

«Створення 

власного досвіду. 

Реалізація змісту і 

завдань. Шляхи 

формування 

компетентності 

педагога 

вихованців». 

Доповідач. 

 Савенко А. 

«Аспекти творчої 

діяльності 

керівника гуртка  

Обмін досвідом 

«Модель творчої 

особистості 

I  засідання. 

Організаційне. 30.08.16р. 

Мета: створити умови для 

професійного росту 

педагогів з методики 

організації практичної 

роботи гуртківців; 

організувати роботу 

відділення для розробки та 

дослідження проблемної 

педагогічної теми закладу. 

Доповідач: Ваховська Н.О. 

«Підсумки методичної 

роботи відділення. Уточнене 

планування діяльності 

педагогів на новий 

навчальний рік» 

Виступали: Соболь Т.Г. 

«План науково-

дослідницької роботи у 

відділенні» 

 Щукін В.С. «Про 

підготовку до Дня  юнната» 

II засідання. 

Удосконалення змісту та 

методик проведення 

практичної роботи та 

практичних занять в 

гуртках еколого-

натуралістичного 

напряму. 18.11.16р. 

Мета: створити умови для 

розширення методичного 

простору кожного педагога, 

підвищення їх професійного 

росту, створити умови для 

педагогічного спілкування. 

План засідання. 

• Практичні методи в 

організації гурткової 

роботи керівника гуртка 

позашкільного навчального 

закладу - Ваховська Н.О. 

тренінг «Моделювання 

практичного заняття» 

• Налаштування на 

роботу (опитування 

педагогів) 

• Фронтальна робота 
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«Підвищення 

самооцінки дітей 

завдяки заняттям 

англійської мови»  

ІУ засідання. 

19.06.2017 

Підсумкове. Поради, що 

допоможуть досягти 

успіху. Представлення 

матеріалів самоосвітньої 

діяльності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

створити умови для 

педагогічного спілкування. 

Виступали: Станкевич 

Н.С. «Вимоги до 

організації та проведення 

масових заходів у 

хореографічних гуртках» 

Федорчук І.В. 

«Особливості роботи з 

обдарованими дітьми» 

Андрейчик М.В., Захарчук 

Т.О., Федорчук І.В. 

 «Про підготовку до 

проведення новорічної 

казки» 

III засідання.  

Розширення форм та 

вдосконалення 

організаційно-масової 

роботи у хореографічних 

гуртках. 19.02.2017р. 

Мета: спланувати 

організаційно-масову 

роботу гуртків у весняний 

період навчання, виробити 

загальні вимоги до 

репертуару та рівня 

підготовки 

хореографічних 

колективів. 

1. Обговорення 

плану заходів на весняну 

декаду. 

2. Про підготовку 

Думинської І.В. до 

ювілейного концерту. 

3. Про підготовку 

результатів самоосвітньої 

діяльності педагогів. 

вихованця» 

ІУ засідання. 

19.05.2017. 

Підсумки роботи 

за 2016-2017 н.р. 

(виявлення знань 

педагогів з даної теми) 

• Моделювання 

практичного заняття 

• Обговорення 

проведення акції  

«Найкраща ялинка – не 

зрубана» - Рощенюк 

О.А. 

• Участь у конкурсах - 

Ваховська Н.О.  

III засідання. Польова 

практика – важлива 

форма формування 

практичних навиків у 

дітей. 24.02.17р. 

Мета: вироблення методики 

проведення польової 

практики. 

План 

• Досвід організації 

польової практики у 

позашкільних закладах 

України – Ваховська Н.О., 

Рощенюк О.А. 

• Форма та методика 

проведення польової 

практики у ВЕНН – Щукін 

В.С., Соболь Т.Г., Рощенюк 

О.А. 

IV засідання. Підсумкове. 

30.04.17р. 

Мета: аналіз проведення 

польової практики, 

планування роботи на 

наступний рік. 

План 

• Обговорення 

результативності п.п. – всі 

присутні педагоги. 

• Аналіз участі вихованців 

у конкурсах – всі педагоги. 

• Планування 

організаційно-масової 

роботи на наступний 

навчальний рік. 

• Попередній навчальний 

план на 2017-2018 н.р. 

 

 

Методисти закладу, які керують методичними об’єднаннями, як 

правило використовують інтерактивні методи і форми роботи. Методисти 

Ваховська Н.О., Ланцова О.М. добре володіють різними методами 

активізації педагогів під час обговорення і вирішення певних педагогічних 

проблем і спонукають керівників гуртків до взаємодії. ( див. додаток 1) 
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Новим у роботі методичних об’єднань у 2016-2017 н. р. було 

впровадження психологічного супроводу методичної роботи. Психолог 

Ковальчук Р.В. провела тренінгові заняття з педагогами на засіданнях 

методичних об’єднань( фото 2.1.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото2. 1. 1. Засідання методичних об’єднань керівників вокальних гуртків і 

керівників гуртків еколого-натуралістичних напрямів 

В лютому 2017 р. психолог Ковальчук Р.В. підготувала і провела 

семінар-тренінг на тему: «Імідж сучасного педагога позашкільного 

закладу» з педагогами закладу ( рис.2.1.1.). Психолог використовувала 

активні, цікаві методи роботи під час семінару. Керівники гуртків 

ознайомилися з результатами анкетування вихованців ЦПО щодо портрету 

сучасного педагога, засвоїли основні поняття (імідж, педагог, сучасний 

педагог) під час рольових ігор. 
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Рис.2.1.1. Слайди «Результати опитування вихованців 

щодо сучасного педагога» 

Щоб досягти потрібного рівня підготовки педагогів необхідно 

використання сучасних технологій, побудованих на інтерактивних формах 

роботи, що розвивають творчі й дослідницькі навички. Знання, набуті в 

досвіді, є власним надбанням людини, і надалі їх легко застосовувати на 

практиці. 

 

2.2. Практика інтерактивних методів як засобів оптимізації методичної 

роботи з педагогічним колективом 

 

На сучасному етапі використання лише традиційних форм 

організації методичної роботи не є достатньо ефективним, не має високої 

результативності. Тому виникає нагальна потреба у практиці 

інтерактивних методів як засобів оптимізації роботи з педагогічним 

колективом.  

Впровадження інтерактивних форм методичної роботи з 

педагогічним колективом потребує попередньої серйозної підготовки. 

Необхідно опрацювати відповідну фахову літературу та періодику, 

проаналізувати реальні можливості використання певних форм роботи 

саме у вашому колективі.  

Саме інтерактивна взаємодія дає можливість: 

• створити умови для активної пізнавальної діяльності кожного 

педагога; 
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• підвищити рівень мотивації, активності й творчості; 

• сприяти встановленню відносин співробітництва між колегами; 

• формувати організаторські здібності та навички спілкування; 

• виробляти вміння приймати нестандартні рішення; 

• аналізувати й оцінювати свої дії, рівень власної компетентності. 

 В процесі роботи ми переконались, що такі форми роботи цікаві для 

педагогів, вони вносять в освітній процес свіжі думки, нові ідеї, сприяють 

згуртуванню колективу, мають значні переваги перед традиційними 

формами роботи. Оригінальність, нестандартність, новизна викликають 

інтерес, використання ігрових методів допомагає зняти суб’єктивні 

бар’єри в спілкуванні (побоювання помилитися, прийняти неправильне 

рішення тощо).  

Найчастіше інтерактивні форми роботи використовуємо під час 

проведення педрад, семінарів, семінарів-практикумів.  

У роботі методичного відділу Центру використовуються 

різноманітні інтерактивні форми методичної роботи, спрямовані на 

розвиток творчого потенціалу педагогів. Це: калейдоскоп ідей, 

презентація творчих майстерень, тренінг-майстерності, мікрофон, та ін. 

Кожна із форм передбачає проведення інтерактивних вправ, ігор, ігрових 

завдань, що потребують колективного підходу до розв’язання 

педагогічних проблем. 

В методичній роботі з педагогічними кадрами практикуємо наступні 

інтерактивні форми роботи: 

Диспути — усний науковий спір, обговорення якогось питання публічно, 

перед аудиторією. Як інтерактивну форму роботи використовуємо, як 

правило, на педрадах і засіданнях методичних об’єднань, де керівники 

гуртків можуть висловлювати власні, часто суперечливі, ідеї, думки. 

 Дискусія — колективне обговорення якогось складного питання, яке 

практикується під час проведення педрад та у роботі з батьками. 

Наприкінці дискусії формулюємо єдине колективне розв’язання проблеми 

або рекомендації. 

Мозковий штурм сприяє розвитку творчого мислення і в цілому підвищує 

рівень педагогічної майстерності. Це швидкий, рішучий наступ у грі, мета 

якого — групове розв’язання проблеми. Цю форму використовую під час 

обговорення складних проблем. Першочерговим завданням групи є процес 

пошуку нових альтернативних варіантів розв’язання проблемної ситуації 

саме у формі мозкового штурму є найбільш ефективним. Цим методом 
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добре володіє методист Ланцова О.М., яка часто застосовує його під час 

проведення семінарів і засідань методичних об’єднань. 

«Круглий стіл» визначаємо як одну з ефективних інтерактивних форм, так 

як до роботи залучаються різні фахівці. Слухачам заздалегідь пропонуємо 

тему повідомлень, що їх коментуватимуть запрошені фахівці; ініціюємо 

активну участь педагогів в обговоренні проблеми.  

Так, наприклад, з нагоди 15-ліття із часу присвоєння позашкільному 

закладу імені Олександра Разумкова, в рамках загального святкування, був 

проведений круглий стіл, на засіданні якого до обговорення питань 

позашкільної освіти і нової моделі виховання українця-патріота ми 

запросили своїх колег з навчальних закладів міста та області ( фото 2.2.1.).  

Підсумком засідання круглого столу стала складена спеціально до 

всеукраїнського форуму педагогічних працівників позашкільної освіти 

резолюція, у якій бердичівські освітяни сказали й своє слово про 

позашкілля в умовах децентралізації. 

 

 

 

 

Фото 2.2.1. Круглий стіл «Позашкільна освіти і нова модель виховання юних 

українців» 

 Семінар — найпоширеніша форма підвищення кваліфікації педагогів. Але 

ми намагаємося під час їх проведення дати можливість для вдосконалення 

теоретичної і практичної підготовки керівників гуртків саме завдяки їх 

активному включенню в роботу шляхом моделювання проблемних 

ситуацій, обговорення актуальних питань та спільному продукуванню 

педагогічних ідей, відповідно до сучасних наукових досягнень у галузі 

педагогіки й дитячої психології. 

Тренінг — форма методичної роботи, спрямована на здобуття знань, 

умінь, навичок, корекцію установок для успішного розв’язання навчально-

виховних завдань. Під час тренінгу створюємо умови для розвитку вміння 

виступати перед аудиторією, вести ділову розмову, правильно поводитись 
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у конфліктних ситуаціях. Так методист Ваховська Н.О. в рамках 

методичного об’єднання провела тренінг «Моделювання практичного 

заняття», метою якого було удосконалення змісту та методик проведення 

практичної роботи та практичних занять  в гуртках еколого-

натуралістичного напряму.  

Дуже вдалою формою роботи вважаємо психолого-педагогічні 

тренінги, під час яких в ігровій формі, невимушеній, приємній 

психологічній атмосфері педагоги можуть закріпити знання, набути нового 

практичного досвіду, поспілкуватися з колегами.  

Ділова гра як одна з найбільш складних і одночасно ефективних форм 

навчання, в практиці дозволяє відтворити реальну педагогічну діяльність, 

чи умовні педагогічні ситуації, програвання яких дозволяє педагогам 

шляхом активної взаємодії приймати самостійні рішення, набувати 

конкретних професійних умінь. Так під час семінару-тренінгу «Імідж 

сучасного педагога» психолог Ковальчук Р.В. використовувала рольові 

ігри «Знімай маску», «Іміджмейкер», «Перукар». 

Майстер-класи - як локальна технологія трансляції педагогічного досвіду 

демонструє конкретний методичний прийом або метод, методику 

викладання, технологію навчання і виховання. Вона повинна складатися із 

завдань, які спрямовують діяльність учасників для вирішення поставленої 

педагогічної проблеми, але всередині кожного завдання учасники 

абсолютно вільні: їм необхідно здійснити вибір шляху дослідження, вибір 

засобів для досягнення мети, вибір темпу роботи.  Ця форма роботи дуже 

поширена серед педагогів Центру. Щорічно керівники гуртків проводять 

майстер-класи для колег міста, області. Так керівник зразкового 

хореографічного ансамблю «Колібрі» Андрейчик М.В. у листопаді 2016р. 

провела майстер-клас по хореографії для музичних керівників дошкільних 

закладів на базі ДНЗ №22 ( фото2.2.2.). Вона показала високу майстерність 

як хореограф. До свят, які проводяться впродовж року в дошкільних 

закладах, Андрейчик М.В. підібрала відповідний репертуар та музичний 

супровід. Показала декілька постановок, які відповідали побажанням і 

проханням всіх музичних керівників. Майстер-клас пройшов на високому 

рівні, що свідчить про майстерність педагога. 
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Фото 2.2.2.. Майстер-клас по хореографії для музичних керівників 

дошкільних закладів на базі ДНЗ №22 10.11.2016р. 

 З метою вдосконалення форм роботи зі словом у листопада 2016 р. 

було проведено майстер-клас «Етапи підготовки учнів до участі у 

конкурсах художнього читання» для вчителів – філологів керівником 

театрального гуртка «Трамвайчик» В. В. Ратушинською (фото 2.2.3.). 

Вчителі української та світової літератур творчо попрацювали над 

засадами логічного читання різних текстів (прози, поезії, драми). Під час 

зустрічі учасники розглянули на практиці правила логічного читання, 

порядок виконання логічного аналізу тексту, вдосконалювали вміння 

доречно використовувати граматичні, логічні та психологічні паузи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2.2.3.. Майстер-клас  

керівника Зразкового театрального гуртка «Трамвайчик»  

В. В. Ратушинською. 

Усі присутні ще раз переконалися у тому, що від вдалої інтонації, якою 

висловлено думку, залежить її переконливість. Таким чином, 

поширювався досвід керівника Зразкового театрального гуртка 

«Трамвайчик» Ратушинської В.В. 
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Конференцію використовуємо для узагальнення знань педагогів із певного 

розділу чи напрямку роботи.  

Традиційними стали науково-практичні конференції, в яких 

приймають участь і дорослі, і вихованці Центру.  В 2017 році була 

проведена науково-практична конференція «Юні дослідники. Погляд у 

майбутнє», тематичний напрям «Ландшафт XXI століття».  

Масовий захід провели вихованці гуртка «Екологічна агітбригада», 

керівник Ваховська Н.О. На конференцію були запрошені з виступами: 

Скавронський П.С., директор музею історії міста Бердичева; Моїсеєнко 

Микола Леонідович, головний інженер лісового господарства; Калінська 

А.В., кандидат педагогічних наук; слухали доповіді 8 юних дослідників з 

матеріалами вивчення ландшафту рідного краю. Учасники конференції 

мали змогу висловити свої враження, думки у анкеті, якою скористалися 

70 учасників. Матеріали конференції були узагальнені. Сама конференція 

була висвітлена по телебаченню і пресі (фото 2.2.4., див. додаток 2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2.2.4. науково-практична конференція «Юні дослідники. Погляд у 

майбутнє», тематичний напрям «Ландшафт XXI століття». 

Традиційним в закладі стало проведення методичного тижня, в ході 

якого плануються як традиційні заходи, так і інтерактивні. У 2017 році 

впродовж тижня всі бажаючі могли ознайомитися з досвідом роботи 

керівників гуртків і педагогів, що атестуються. ( таб.2.2.1.)  

Таблиця 2.2.1. 

План проведення методичного тижня. 
№ Дата Захід Методи і форми 

проведення  

Відповідальний 

1. 10.02.2017р. Засідання педагогічної ради : 

«Підвищення соціальної активності і 

соціального статусу разумковців шляхом 

впровадження різноманітних педагогічних 

технологій та розширення форм 

організаційно-масової роботи» 

 Інтреактивна  

 

Пінчукова Т.А. 

Щукін В.С. 
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2. 10.02.2017р. 

 15.00-17.30 

Відкрите заняття у гуртку 

радіоконструювання  на тему: 

«Електродвигуни, принцип роботи. Запуск та 

регулювання двигунів». 

традиційна Смичок А.І. 

3. 09-

16.02.2017р. 

 Персональні виставки керівників гуртків 

ЦПО  ім. О.Разумкова 

Інтреактивна  

 

Доценко Т.О. 

4. 16.02.2017 р. Засідання методичного об’єднання 

керівників вокальних гуртків: «Інтеграція 

навчально-виховного процесу як важливий 

засіб соціалізації дітей в умовах 

позашкільного закладу». 

Інтреактивна  

 

Ланцова О.М. 

5. 16.02.2017 р. 

16.00-16.45 

Відкрите заняття у театральному гуртку 

«Трамвайчик» на тему: «Комплексний 

тренаж, акторська психотехніка» 

Інтреактивна  

 

Ратушинська 

В.В. 

6. 16.02.2017 

р.10.00. 

Презентація роботи керівників гуртків, що 

атестуються. 

Інтреактивна  

 

Боровська О.В. 

7. 17.02.2017р. 

11.00 

Семінар-тренінг на тему: «Імідж сучасного 

педагога позашкільного закладу». 

Інтреактивна  

 

Ковальчук Р.В. 

 

Саме інтерактивні форми співпраці методистів з педагогічним 

колективом закладу відповідають основним вимогам позашкільної освіти 

на теперішньому етапі. Саме інтерактивне навчання керівників гуртків дає 

можливість для найповнішої реалізації кожного педагога як справжнього 

професіонала. При цьому, інтерактивні форми методичної роботи не 

створюють напруженого психологічного клімату в колективі та 

дискомфорту для кожної особистості. Невимушена атмосфера взаємного 

навчання педагогів суттєво покращує якість методичної роботи.  

Технологія використання інтерактивних вправ полягає у доцільності 

їх добору стосовно проблеми, яка потребує рішення, постановці мети їх 

використання, послідовності їх проведення, чіткому поясненні правил та 

обов’язковому підведенні підсумків. Опишемо такі технології щодо 

проведення засідань педагогічних рад. 

 

2.3. Використання інтерактивних технологій на засіданнях 

педагогічної ради 

 

Вищим колегіальним органом управління закладу є педагогічна рада.  

Використання інтерактивних технологій на засіданнях педагогічної 

ради створює ситуацію «залучення». Основна мета таких засідань – 

розвивати співпрацю, вирішувати поставлені завдання в умовах 
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невизначеності, дефіциту часу, наявності індивідуальних, а часом і 

протилежних точок зору.  

Інтерактивні технології ситуаційного характеру на засіданні 

педагогічної ради дозволяють її учасникам подивитися на себе ніби збоку. 

Упродовж кількох останніх років уже доброю традицією стало 

використання інтерактивних технологій під час проведення педагогічних 

рад. Підготовка до засідання педагогічної ради починається виданням 

наказу «Про підготовку до засідання педагогічної ради», яким 

затверджується склад робочої групи, конкретизуються завдання, терміни їх 

виконання. Ініціативна група добирає і глибоко опрацьовує науково-

методичну літературу з даної проблеми. Наступний етап підготовки 

засідання – це створення творчих груп, які більш детально будуть 

опрацьовувати певні аспекти запропонованої проблеми. Такий підхід 

забезпечує глибоке обговорення проблеми, створить атмосферу ділового, 

зацікавленого колективного пошуку ефективних шляхів її розв’язання.  

Наприклад, педраду можна провести у вигляді ділової гри або з 

використанням ігрових вправ, тренінгів. Розумова діяльність учасників 

пошукових ділових ігор спрямована на розробку й випробовування нових 

ідей, що можуть стати основою для управлінських рішень.  

При визначенні змісту роботи педагогічної ради обираються, 

насамперед, ті питання, колегіальне вирішення яких сприятиме 

формуванню атмосфери творчого пошуку, так наприклад,:  

- «Пошук нових форм екологічного виховання дітей та учнівської 

молоді»(див. додаток 3) 

- «Позашкільний навчальний заклад як інститут соціалізації: змістовий 

компонент та шляхи діяльності педагога в формуванні його статусу» (фото 

2.3.1.) 

- «Підвищення соціального статусу вихованців шляхом розширення 

спектру організаційно-масової роботи». 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2.3.1. Засідання педагогічної ради  

«Позашкільний навчальний заклад як інститут соціалізації: змістовий компонент 

та шляхи діяльності педагога в формуванні його статусу» 

28 вересня 2017 року був прийнятий новий Закон про освіту. Це 

базовий закон, він не визначає всіх деталей того, як відбуватиметься 

навчальний процес, але окреслює основні принципи. Тепер у відповідності 

до нього мають бути прийняті окремі закони «Про дошкільну освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту». Новий зміст освіти та 

нові освітні підходи не ефективні без нового вчителя, адже саме 

професійна компетентність вчителя є основою якісної освіти. Тому 

педагогам, керівникам дитячих колективів необхідно бути самим 

підготовленими до усіх реалій і сучасної ситуації в освіті, і досконало 

володіти методами и прийомами педагогічної майстерності.  

Тому в рамках обговорення змісту позашкільної освіти в період 

реформації освіти в Україні в грудні цього року в нашому закладі педрада 

вперше проходила у вигляді гри «Педагогічний квест». 

 Чотири команди виконували завдання на п’яти станціях: 

1.  Станція «Теоретична» - команди шукали відповіді на основні питання 

нового Закону про освіту, і показували свої знання з нової 

термінології. 

2. Станція «Криве дзеркало»- команди приймали участь у рольовій грі  

«Алгоритм наступної педагогічної ради», на якій повинні були 

запропонувати проблему і шляхи її вирішення. 

3. Станція «Інтеграція педагогічних ідей» - команди повинні були 

скласти план заняття і презентували фрагмент підготовленого 

інтегрованого заняття з використанням інтерактивних технологій. 

4.  Станція «Педагогічний словник» – команди демонстрували знання  

професійної і педагогічної термінології.  

5.  Станція «ІКТ» - команди оформлювали результати роботи у 

вигляді  комп’ютерних презентацій.   
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 Кожна команда отримала карту, за якою вона повинна була виконувати 

завдання. ( фото2.3.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фото2.3.2.  Карта для учасників квесту 

 2.3.3 Методист Н.С. Станкевич ставить завдання перед педагогами 

На кожній станції працював тренер – методист. 

На станції «Педагогічний словник» методист Н.С. Станкевич 

запропонувала учасникам квесту підібрати до кожної букви слова 

«професіоналізм» терміни і поняття з педагогіки, вікової психології, 

методики позашкільної освіти. Педагоги підібрали наступні поняття і 

терміни: педагог, інклюзивна освіта, освіта, самореалізація, система, 

інтерактив, методологія, формальна освіта, сертифікація тощо. Тренер 



26 
 

 
 

була задоволена роботою педагогів, вони не шукали легких шляхів -  

підбирали достатньо складні терміни. 

На станції «Інтеграція педагогічних ідей» методист Ланцова О.М. 

поставила перед педагогами завдання: підготувати інтегроване заняття на 

тему: «Моя барвиста країна – Україна» і презентувати фрагмент цього 

заняття (фото2.3.4.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фото 2.3.4.Команда готує завдання на станції «Інтеграція педагогічних  ідей» 

Більшість команд творчо підійшли до виконання завдання і показали 

високий рівень знань з питання «інтегроване заняття» 

На станції «Теоретична» разом з методистом Музиченко Д.М. 

команди шукали відповіді на питання, пов’язані з новим Законом «Про 

освіту». Тренер заздалегідь підготували 15 питань за основними 

нововведеннями в освіті (фото 2.3.5). 

 

 

Фото 2.3.5. Команда на станції «Теоретична» 

 Найбільш складним для команд стало завдання на станції «Криве 

дзеркало», на якій методист Ваховська Н.О. запропонувала педагогам 

скласти алгоритм наступної педагогічної ради. Аналізуючи виконання 

завдання педагогами, прийшли до висновку, що більшість з них хвилюють 

проблеми, пов’язанні з психологією і соціалізацією дітей. 
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На останній станції «ІКТ» команди показали свої вміння і навички з 

підготовки електронної презентації. Зав. методичним відділом Доценко 

Т.О. підготувала для кожної команди на робочому столі комп’ютера папку 

з ілюстративним матеріалом і фотографіями квесту. Команди показали 

достатній і високий рівень навичок роботи з програмою PowerPoint ( фото 

3.3.5.) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фото 3.3.5.Презентація роботи команди під час квесту 

«Педагогічний квест» як одна із технологій роботи під час засідання 

педагогічної ради дуже сподобалася педагогам Центру. Один із керівників 

гуртків висловився так: «Сьогодні в мене мозок закипів. Я й не гадав, що 

можу працювати в такому темпі і з такою великою за об’ємом 

інформацією». Безумовно, для нас - це найкращий результат роботи. 

Тому вважаємо, що велику роль у фаховому зростанні педагога, 

безперечно, належить організації методичної роботи.  
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РОЗДІЛ ІІІ. Навчання протягом життя – серцевина сучасного освітнього 

процесу 

3.1. Принцип «освіта через усе життя» 

 

Сучасний світ ні на мить не стоїть на місці і вимагає від кожного з 

нас рухатися в ногу з часом. Якщо ви сьогодні є одним з кращих фахівців у 

своїй галузі, без постійного підняття кваліфікації ризикуєте за декілька 

років суттєво втратити позиції. 

Освіта на всіх вікових етапах життя людини є необхідністю, вона 

визначає його якість, безпосередньо впливає на збереження і зміцнення 

здоров’я людини, збільшення тривалості життя. Тепер уже переконливо 

встановлено взаємозв’язок між рівнем освіченості суспільства і політиків, 

культурної, економічної та військової потужності держави.  

Принцип «освіта через усе життя» діє у всіх цивілізованих країнах. 

Кожна людина сьогодні відчуває брак певних знань і має потребу в їх 

регулярному оновленні. Допрофесійної перепідготовки і підвищення 

кваліфікації прагнуть як професійно успішні люди, так і  ті, що тільки 

розпочинають свою трудову діяльність.  

Соціологічні дослідження показують, що в сучасних умовах зростає 

число людей, що продовжують освіту і засвоюють нові для них професії і 

кваліфікації. Це пояснюється багатьма причинами: швидко застарівають 

отримані людиною професійні знання; людина втрачає інтерес до вибраної 

професії; людина прагне підвищити якість професійних знань і побудувати 

кар’єру; людина підвищує свою конкурентоспроможність за допомогою 

здобуття додаткової  кваліфікації. 

 Для визначення поняття безперервної освіти використовується 

низка термінів. У сучасній літературі можна зустріти такі стійкі 

сполучення: «освіта дорослих» (adult education); «продовжена освіта» 

(continuing education); «подальша освіта» (further education) як освіта 

протягом усього життя шляхом чергування навчання з іншими видами 

діяльності, здебільшого з роботою; «перманентна освіта» (permanent 

education); «освіта протягом життя» (lifelong education); «навчання 

протягом життя» (lifelong learning). У кожному з цих термінів зроблено 

акцент на певному боці явища, але загальною є ідея довічної 

незавершеності освіти для дорослої людини [16]. 

Новим законом України передбачено: «Професійний розвиток 

педагогічних і науково-педагогічних працівників передбачає постійну 
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самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші 

види і форми професійного зростання» [12]. Тому основною запорукою 

успішної діяльності нашого колективу є постійне навчання, пошук нових 

форм самоосвіти і  професійної підготовки. Як писав Абрам Маслоу: «Усе 

життя є навчання, і кожен в ньому учитель і вічний учень», як і педагоги 

Центру позашкільної освіти є активними учасниками освітнього процесу. 

 

3.2.Навчання протягом  життя - запорука успішності  колективу Центру 

позашкільної освіти ім. О. Разумкова 

 

Заклади освіти, в яких працюють педагогічні та науково-педагогічні 

працівники, відповідно до Закону України «Про освіту» повинні сприяти 

їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації[12]. 

 Вирішуючи ці завдання методична служба Центру впродовж останніх 

років шукала нові форми організації освітньої діяльності педагогів. 

Основне завдання організованих методичних заходів було не стільки 

включення педагогів у процес удосконалення особистої кваліфікації, а 

перетворення їх на об’єкт цього вдосконалення. 

 Аналізуючи організацію освітньої діяльності педагогічних 

працівників закладу, можна стверджувати, що не може існувати 

однакового, загального плану самоосвіти, способу її узагальнення, які були 

б придатними для усіх керівників гуртків. Кожен із них у процесі освітньої 

діяльності враховує свої можливості та потреби щодо засвоєння та 

вдосконалення власних педагогічних знань, умінь та навичок. Про 

бажання підвищувати свій професійний рівень, удосконалення 

педагогічної майстерності свідчить те, наприклад, що упродовж 2016/2017 

навчального року представники адміністрації і педагоги підвищували свій 

професійний рівень, взявши участь у різноманітних методичних заходах, і 

найчастіше в інтерактивних: 

1. Методист Центру Н.О. Ваховська - учасник семінару для заступників 

директорів з наукової і навчальної роботи по роботі з обдарованими 

дітьми (вересень 2016р.), обласного семінару-тренінгу дослідження в 

рамках освітньої міжнародної програми «Globa»,Всеукраїнської 

методичної ради (м.Житомир). 

2. Психолог Центру Ковальчук Р.В. – учасник Всеукраїнського форуму 

позашкільників еколого-натуралістичного напряму (19-20.12.16р.), 

Всеукраїнського психологічного семінару «Паросток» (28.11.2016), 
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міського семінару - тренінгу «Позитивне мислення, конструктивне 

спілкування – шлях до успіху»(29.11. 2016), семінару-практикуму з 

елементами тренінгу «Торгівля людьми як порушення прав людини» 

ЗОК №14(01.12.2016), психолого-педагогічного семінару 

«Профілактика професійного вигорання вчителя (фото 3.2.1.).Техніки 

професійної релаксації»(18 травня 2017р.), обласного семінару-тренінгу 

дослідження в рамках освітньої міжнародної програми «Globa» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3.2.1. Міський семінар практичних психологів  

 з теми «Психологічний супровід адаптації та становлення  

молодих спеціалістів в психологічній службі системи освіти».  

 

3. Культорганізатор Кузьмук К.О. – учасник Міжнародному семінару – 

тренінгу «Характер лідера в колективі» (29.03.2017) м. Житомир, 

тренінгу з теми «Активні методи роботи з дітьми і молоддю» м. 

Бердичів 

4. Методист Центру Ланцова О.М. - учасник Всеукраїнського 

психологічного семінару «Паросток», Всеукраїнського форуму 

працівників позашкільної освіти ( фото 3.2.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3.2.2. Всеукраїнський  форум працівників позашкільної освіти 

5. Педагог. Сальнікова О.Є – учасник майстер – класу з писанкарства в 

обласній дитячій бібліотеці 
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6. Педагог Яковлєва Н.А. – учасник обласного семінару - практикуму з 

паперопластики, в обласному семінарі керівників гуртків декоративно-

демократичного напряму ( 29.09.2016 р.) 

7. Методист Станкевич Н.С. – навчалася у Всеукраїнській школі 

методиста ПНЗ за категорією «Методист ПНЗ» ( НЕНЦ) (05.04-

28.10.16р.); учасник Всеукраїнського форуму молодих педагогів 

позашкільних навчальних закладів (НЕНЦ) (19-20.1216р.), обласного 

семінару-тренінгу дослідження в рамках освітньої міжнародної 

програми  «Globa» 

8.  Педагог Ратушинська В.В. – учасник обласного семінару практикуму 

для керівників гуртків художнього  слова 

9. Педагоги Захарчук Т.О., Андрейчик М.В., Думинська І.В. Ризванюк 

О.О. – учасники Всеукраїнського семінару-практикуму та науково-

практичної конференції «Традиції та інновації у хореографічній освіті в 

умовах багатопрофільного позашкільного навчального закладу» 

(м.Харків 2017р.); першого хореографічного конгресу(фото3.2.3.), 

Всеукраїнського семінару - практикуму та науково-практичної 

конференції «Система навчального процесу в освітній галузі: тенденції 

розвитку хореографічного мистецтва на сучасному етапі» (м. Львів 27-

28.04.17р.); Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії 

та спорті» ( м. Львів 2017р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3.2.3. Перший хореографічний конгрес, проходження майстер-класу  

( м. Житомир) 

Необхідно відзначити, що у 2016-2017 н.р. зросла активність і 

прагнення педагогів закладу отримати додаткові знання з фахових 
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дисциплін, бажання відвідати, особливо, практичні семінари, майстер-

класи для підвищення своєї професійної майстерності (діаграма 1) 

Діаграма 1. 

Динаміка участі педагогічних працівників у методичних заходах 

 
Головні зусилля роботи методичної служби ЦПО було зосереджено 

на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у 

підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, 

морально - психологічного клімату, який би сприяв пошуку кращих 

технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій.  

Результатом методичної роботи у закладі є також якісні зміни у 

формуванні погляду педагогів на своє місце та роль в освітньому процесі, 

новому ставленні до вихованця, до себе самого, у переході від 

авторитарного стилю спілкування з дітьми до особистісно-зорієнтованого. 

Переважна більшість педагогів прагне змінити практику своєї роботи, щоб 

сприяти активному навчанню й розвитку життєвих компетенцій 

вихованців. 

В 2016-2017 н. р. педагоги закладу презентували роботу своїх 

гуртків разом з вихованцями. Вперше Зразковий ансамбль фольклорного 

співу «Вінець» прийняв участь в обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу «Моя батьківщина – Україна», де були представлені підсумки 

фольклорної експедиції по селах Бердичівського району. Всі конкурсанти 

із задоволенням сприймали виступ разумковців. ( фото 3.2.4.) 

 
 

Фото 3.2.4. Зразковий ансамбль фольклорного співу «Вінець» на обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу «Моя батьківщина – Україна» 
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Методист Ваховська Н.О., в 2016-2017 н.р. здійснюючи методичний 

супровід популяризації досвіду педагогів, роботи відділення ЦПО ім. 

О.Разумкова, розмістила матеріали у фахових виданнях, періодичній 

пресі: 

• вересень 2016р. – газета «Бердичівський погляд», фоторепортаж 

«На території ВЕНН шукали скарб та варили куліш». (Стаття). 

• грудень2016р. -  радіолінія «Кроки екологічної грамотності».  

• грудень 2016р. - газета «Житомирщина», стаття «Передноворічна 

акція «Найкраща ялинка – не зрубана». 

• березень2017р. - радіолінія «Залишимо красу Землі». 

• березень 2016р. – газета «Бердичівський погляд», стаття «Юні 

науковці доповідають». 

•  травень 2017р. - газета «Бердичівський погляд», стаття 

«Миттєвості весни: травнева бузкова симфонія» . 

• квітень 2017р. – ТРК «ВІК», відеорепортаж «Науково-практична 

конференція «Юні дослідники. Погляд у майбутнє» 

За минулий навчальний рік ми маємо певні результати участі наших 

педагогів у конкурсах різного рівня (табл.3.2.1.): 

 

Таблиця 3.2.1. 

Результат Керівник гуртка Конкурси 

участь Філімонова Л.М. Обласний конкурс методичних розробок та посібників 

ІІ місце 

 

І місце 

Андронюк Д.Д. 

Обласний конкурс методичних розробок та посібників 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу педагогічної 

майстерності  "Джерело творчості – 2017» 

І місце  

І місце 

 

 

І місце 

Участь 

Савенко О.А. 

Обласний конкурс методичних розробок та посібників 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу педагогічної 

майстерності  "Джерело творчості – 2017» 

Міська виставка " Сучасна освіта Бердичева -2017" 

Обласна виставка  "Сучасна освіта Житомирщини -

2017" 

1 місце 

 

Участь 

Пінчукова Т.А. 

Міська виставка " Сучасна освіта Бердичева -2017" 

Обласна виставка  "Сучасна освіта Житомирщини -

2017" 

     Участь Сальнікова О.Є. Обласний конкурс методичних розробок та посібників. 

Участь Мельник Т.М. Обласний конкурс методичних розробок та посібників. 

І місце 

        Вялова О.В. 

Міська виставка " Сучасна освіта Бердичева -2017" 

Обласна виставка  "Сучасна освіта Житомирщини -

2017" 

І місце Куліченко Л.С. Міська виставка " Сучасна освіта Бердичева -2017" 
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Участь Обласна виставка  "Сучасна освіта Житомирщини -

2017" 

 

І місце 

Участь 

        Соболь Т.Г. 

Міська виставка " Сучасна освіта Бердичева -2017" 

Обласна виставка  "Сучасна освіта Житомирщини -

2017" 

переможниця 1-го етапу Всеукраїнського конкурсу 

науково-методичних розробок з еколого-

натуралістичного напряму, Всеукраїнський конкурс-

виставка «Позашкільні читання» 

І місце 

Боровська О.В. 

Міська виставка " Сучасна освіта Бердичева-2017" 

Обласна виставка  "Сучасна освіта Житомирщини -

2017" 

І місце 

Рощенюк О.В. 

Міська виставка " Сучасна освіта Бердичева-2017" 

Обласна виставка  "Сучасна освіта Житомирщини -

2017" 

Участь 
Музиченко Д.М. 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу рукописів  з 

позашкільної освіти 

Участь Смичок А.І. Обласний конкурс методичних розробок та посібників 

Участь Мельник Т.М. Обласний конкурс методичних розробок та посібників 

 

Найяскравішим проявом творчої взаємодії педагогів  за 2017 рік 

стали:   

1. Створення моделі виховної системи відділення еколого-

натуралістичного напряму «Сім джерел освіти для серця», яка була 

апробована впродовж 2014-2016 н.р. Директором Боровською О.В. був 

узагальнений досвід роботи педагогічного колективу над проблемою 

«Виховна система сучасного позашкільного навчального закладу: 

шляхи розвитку, удосконалення та ресурсне забезпечення». Матеріали 

досвіду отримали Диплом абсолютного переможця Всеукраїнського 

рейтингу якості позашкільної освіти «Золота когорта позашкілля». 

2. Реалізація проекту «Літній табір разумковців», ідея якого об’єднала не 

тільки педагогів, але й вихованців: «Відпочиваємо активно і, 

відпочиваючи, навчаємося». 

Навчання протягом всього життя - ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ 

НАШОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ: 

27 педагогів із 52 мають 12 тарифний розряд 

4 відмінника освіти України 

      6 керівників гуртків-методистів 

      8 творчих колективів мають звання «Зразковий художній колектив»: 
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     10 педагогів за останні п’ять років стали переможцями обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності «Джерело 

творчості», двоє – переможцями всеукраїнського етапу. 

Щорічно отримують нагороди «Кращі разумковці» і вихованці, і 

педагоги, і батьки нашого закладу( фото 3.2.5.). 

 

 
Фото3.2.5. Церемоня «Кращий разумковець -2017р.) 

Десять років поспіль на сцену міського палацу культури  

ім. О.Шабельника під час традиційної церемонії «Людина року» 

виходить потужній колектив Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова 

як найкращий в освіті міста.  
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ВИСНОВКИ 

Отже, для підвищення компетентності педагогів  закладів 

позашкільної освіти  поряд з традиційними формами методичної роботи 

необхідно застосовувати активні та інтерактивні.  Останні мають значні 

переваги перед традиційними формами роботи, вносять різноманітність в 

освітній процес, допомагають впровадженню інновацій, освоєнню нових 

технологій навчання й виховання дітей, поліпшенню взаємодії всіх 

учасників освітнього процесу, спонукають педагогів до самоосвіти, 

підвищення власної компетентності (соціальної, емоційної, 

інтелектуальної), самостійності 

На нашу думку, інтерактивні методи навчання педагогів мають 

найбільший потенціал при підготовці професіоналів, здатних зайняти 

активну позицію у виборі методів роботи з дітьми. А тому методист 

закладу позашкільної освіти має досконало володіти ними. За допомогою 

інтерактивних методів навчання можна розвинути у педагогів здатність 

працювати у команді, здійснювати спільну проектну і дослідницьку 

діяльність, відстоювати свої позиції, обґрунтовувати власну думку і 

толерантно ставитися до чужої, приймати відповідальність за себе і 

команду. 

Однак слід зазначити, що варто поєднувати новітні і традиційні 

форми роботи. Будь-яка традиційна форма може бути активною, якщо 

грамотно побудована за змістом, методами і реалізує такі важливі функції, 

як інформаційна, орієнтовна і розвивальна. 

Диференціація – один із критеріїв ефективності методичної роботи, 

надає переваги в системі методичної роботи індивідуальним і груповим 

заняттям з педагогами, виходячи з рівня їхнього професіоналізму, 

готовності до саморозвитку та інших показників. Використання активних 

форм методичної роботи, реалізація інтерактивної моделі навчання дасть 

змогу розв’язати комплекс провідних завдань методичної служби: 

• розвиток творчого потенціалу педагогів закладу позашкільної 

освіти; 

• удосконалення комунікативної компетентності педагогів; 

• систематизація і конкретизація професійних знань; 

• практичне відпрацювання певних умінь і навичок педагогів; 

• активне використання активних та інтерактивних методів у роботі з 

дітьми. 
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Додаток 1 
 

Засідання 

 методичного об’єднання педагогів відділення 

 еколого-натуралістичного напряму Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова 

 

Ваховська Н.О. 

Методист ЦПО ім.О.Разумкова 

Тема: Виховний ресурс творчих об’єднань у формуванні життєвих компетентностей дітей 

05 лютого 2016 р. 

1. Проведення круглого столу по обміну досвідом виховної роботи в творчих об’єднаннях 

в рамках проекту «Сім джерел освіти для серця» - Керівники гуртків 

2. Про підготовку до участі у Всеукраїнському конкурсі експериментально-дослідницьких робіт з 

природознавства «Юний дослідник» - Керівники гуртків 

3. Підготовка Положення про проведення міського конкурсу дослідницьких робіт з 

природознавства  - Методист 

 На минулому методичному об’єднанні ми розглянули термінологічний апарат, 

який включає поняття «виховна система», принципи організації та моделювання 

виховних систем та познайомились з авторськими виховними системами І.Д. Беха, 

М.П. Гузика,  

 О.С.Газмана, І.П. Іванова. 

 Сьогодні ми проведемо практичну частину по моделюванню власної виховної 

системи, проведемо круглий стіл щодо логіки взаємозв’язку дидактичної та виховної 

підсистем, поділимось досвідом роботи з розвитку здібностей дітей з врахуванням їх 

індивідуальних особливостей. 

Практична робота 

«Моделювання власної виховної системи керівником гуртка» 

Мета: обмін досвідом виховної роботи педагогами в гуртках еколого-натуралістичного 

напряму, формування практичних навиків моделювання виховної системи. 

Обладнання: аркуші паперу формату А3, ручки, фломастери.  

1. Мудрі думки про виховання 

  Я думаю, що кожен з нас і людство в цілому не претендує на щось цілком нове, 

а намагається як можна ефективніше використовувати досвід, наповнюючи його 

новими ідеями, комбінуючи перевірені методи, вносячи елементи творчості, тому що 

мозок педагога ніколи не відпочиває, він працює цілодобово. Думаю, що і 40 тисяч 

років тому, а можливо і раніше вчили  своїх дітей тому, чому і ми зараз з вами – 

ключовим компетенціям. Просто слів, тоді таких не було.  Згадайте слова Низами: «Все 

идеи стары как мир, лишь в терминах звучит волнующая новизна».  

Зараз кожному з Вас пропоную набір висловлювань відомих людей минулого і 

сучасності про виховання, завдання кожному з вас: вибрати вислів, який відображає 

Ваше розуміння сутності виховання, вислів, ваше ставлення до виховання або ж на 

даний момент є актуальним для Вас і вислів, із з яким ви не зовсім погоджуєтесь в 

питанні виховання. 

Ці два вислови педагоги записують на листочках. Потім проводиться їх обговорення. 
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Презентація « Моделювання виховної системи» 

Слайд 1.  Мудрі думки про виховання 

1. Дітей треба вчити не граючи, а серйозно, з почуттям відповідальності. Учитель 

має так добре і мистецьки виконувати роль, щоб діти забули про свою потребу в 

грі. (Ш.Амонашвілі) 

2. Заохочуйте бажання дітей до оновлення, якщо ви хочете виховати в них риси 

нової людини (Ш.Амонашвілі) 

3. Будь-яке мистецтво, і мистецтво виховання також, має за мету заповнити те, 

чого не вистачає від природи. (Аристотель) 

4. Виховання є державною функцією і зводиться до формування в особистості 

необхідних довершеностей. Для цього слід використовувати три фактори: 

природні задатки, спроможність набувати звичку та здатність робити судження. 

(Аристотель) 

5. Виховання потребує трьох речей: обдарованості, науки, вправляння. 

(Аристотель) 

6. У справі виховання розвиток навичок має передувати розвитку розуму. 

(Аристотель) 

7. Хто просувається  в науках, але відстає в моралі, той швидше йде назад, ніж 

уперед (Аристотель) 

8. Виховання в спеціальному педагогічному розумінні – процес і результат 

цілеспрямованого впливу на розвиток особистості, її відносин, якостей, 

переконань, способів поведінки в суспільстві. (Ю.Бабанський) 

9. Виховання – велика справа: нею вирішуються участь людини.(В.Бєлінський) 

10. Знаряддям і посередником виховання має бути любов, а метою – людяність. 

(В.Бєлінський) 

11. Первісне виховання має бачити в дитяті ані чиновника, ані поета, ані ремісника, 

але людину, яка змогла би згодом бути тим чи іншим, не перестаючи бути 

людиною. (В.Бєлінський) 

12. Дитина найбільше потребує вашої уваги, коли найменше за все на неї 

заслуговує. (Е.Бомбек) 

13. Виховання – діяльність з розвитку духовного світу особистості, направлена на 

надання їй педагогічної підтримки у самоформуванні свого морального образу. 

Виховання може бути розглянуто і як процес самоорганізації особистості 

засобами своїх внутрішніх ресурсів, які вимагають певної зовнішньої ініціації. 

(С.Кульневич) 

14. Був час, коли від дітей не очікували нічого, крім слухняності, тепер від них 

очікують усього, крім слухняності. (А.Бройяр) 

15. Не робите з дітей кумира, коли вона виросте, то потребує жертв. (П.Буаст) 

16. Якщо ви отримали добре виховання, не братайтеся з дурно вихованими людьми: 

неотесані поверхні дряпають глянець. (П.Буаст) 

17. З усіх зусиль, що відбуваються над людською особистістю, вбивство є 

найменшим насильством, а виховання – найбільшим. ( М.Волошин) 

18. Виховання має за мету зробити людину самостійною істотою, тобто істотою з 

вільною волею. (Гегель) 
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19. Виховання нас робить тим, чим ми є. (К. Гельвецій) 

20. Усе моє життя було лише довгим виховним процесом. (К. Гельвецій) 

21. Найважливіша справа виховання полягає в пристосуванні молодого розуму до 

оточуючого. ( О.Герцен) 

22. Молодість більше любить такою, що заохочують, ніж такою, що навчають. 

(Гете) 

23. У будь-якої людини буває два виховання: одне, яке їй дають інші, та друге, 

більш важливе, яке вона дає собі сама.(Е.Гібон) 

24. Нова посудина довго пахне тим, чим наповнили її вперше. (Горацій) 

25. Діти дуже часто розумніші за дорослих і завжди щиросердніші. (М.Горький) 

26. Добрими люди стають більше від вправ, ніж від природи. (Демокріт) 

27. Кінцева мета будь-якого виховання – виховання самостійності за допомогою 

самодіяльності. (А.Дістервег) 

28. Найчастіше ми радіємо дитячим витівкам, іграм і каверзам наших дітей, ніж їх 

цілком свідомим вчинкам у зрілому віці, немов би ми їх любили задля нашої 

розваги, як мавп, а не як людей. (Ф. Іскандер) 

29. Парадокс виховання полягає в тому, що добре піддаються вихованню як раз ті, 

які не потребують його. (Ф. Іскандер) 

30. Виховувати тепер найважча річ; думаєш, ну, усе тепер скінчилося. Та ба: тільки 

починається! ( М.Ю.Лермонтов). 

31. Школа готує нас до життя у світі, якого не існує (А.Камю) 

32. Виховання дитини – це не втішна розвага, а завдання, яке вимагає 

капіталовкладень – важких переживань, зусиль, безсонних ночей і чимало 

думок. (Я.Корчак) 

33. Виховання – це навчальний процес – на початку якого ми вчимо дітей говорити, 

а наприкінці – мовчати. (Л.Левінсон) 

34. Виховання – це наука, яка навчає дітей обходитися без нас. (Е.Легуве). 

35. Виховання відбувається завжди, навіть тоді, коли вас немає дома. 

(А.Макаренко) 

36. Якщо дитина не буде відчувати, що ваша домівка належить і їй також, вона 

зробить своїм домом вулицю. (Н,Ротшильд) 

37. Правильне виховання – це створення умов для самовиховання. (Ж.-Ж.Руссо) 

38. Чим глибше закохані ваші вихованці в предмет, тим кращий ви педагог. 

(В.Сухомлинський) 

39. Найважче пізнати себе, найлегше – давати поради іншим. (Фалес) 

40. Хто не може взяти ласкою, той не зможе взяти суворістю. (А.Чехов) 

Кожен з Вас вибрав епіграф до системи  виховної системи. 

2. Визначення керівниками гуртків мети виховної роботи в учнівському 

об’єднанні  

Мета виховання - це те, до чого прагне виховання, це майбутнє, на досягнення 

якого ви спрямовуєте свої зусилля. Будь-яке виховання - від найдрібнішого 

методичного прийому  до широкомасштабних державних програм - завжди 

цілеспрямоване; безцільного виховання не буває. Цілям підпорядковується все: зміст, 

організація, форми і методи виховання. Чітке  визначення цілей виховання дає педагогу 
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чітке уявлення про те, яку людину він має формувати і, природно, надає його роботі 

необхідну змістовність і спрямованість. Довільне виведення цілей виховання 

неможливе. Звичайно, що мета виховної системи керівника гуртка обумовлюється або 

так би мовити випливає із мети виховної системи навчального закладу, міста, 

державної політики в галузі політики. І все ж, педагогічна система кожного із Вас 

відрізняється, виходячи навіть із індивідуальних особливостей кожного із нас, наших 

поглядів, переконань, бачення  сучасних процесів, які відбуваються в суспільстві. Тому 

давайте зараз кожен з вас визначить мету вашої виховної системи в гуртку.  

Слайд 2. Виховання - це процес цілеспрямованої, систематичної, організованої і 

планомірної взаємодії вихователя і вихованця, під час якого відбувається вплив на 

свідомість, підсвідомість, пізнавальну, емоційно-вольову та мотиваційну сфери 

вихованця з метою формування у нього наукового світогляду, високих моральних, 

громадських і професійних рис для формування його особистості. 

Мета виховної системи  «Сім джерел освіти для серця»: створення умов для 

розвитку особистості, самовиховання та самореалізації, формування загальнолюдських  

цінностей у дітей. 

Слайд 3. Виховна система складається з трьох підсистем: виховна, дидактична 

підсистеми та підсистема управління. 

3. Виховна підсистема 

Специфіка нашого навчального закладу з однієї сторони, дає широкі можливості для 

організації виховної позанавчальної роботи, з іншої , крім зацікавленості, бажання 

педагога, у керівників гуртків немає фінансового стимулу. Тому це залежить від 

бажання та майстерності педагога. Але все ж робота проводиться. 

Виховна підсистема - це виховні проекти, які ви розробили і реалізовуєте з дітьми. Ми 

обговорювали їх на минулому методичному об’єднанні, сьогодні я хочу, щоб кожен із 

вас проаналізував роботу в проекті і продовжив речення: 

Продовжити речення:  

 Найбільшим  відкриттям проекту… 

 Найбільша невдача…. 

 Відкритість проекту…. 

 Якби розпочати знову проект, я б  змінила… 

 Найбільше моє досягнення, як педагога…. 

 Найбільші досягнення дітей у проекті…. 

 Чи доцільним  є впровадження виховних проектів…. 

Проектна діяльність – ще цінна й тим, що включає різні форми роботи і таким чином 

дає можливість усім дітям реалізовувати та розвивати свої здібності.  

1. Методи формування свідомості особистості: 

- Переконання: розповідь, бесіда, пояснення (етична бесіда, діалог, лекція, доповідь, 

диспут, інструктаж). 

- Навіювання (сугестії): приклад, авторитет. 

2. Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки:     

- привчання. Його різновиди: вправи, гра, виховна ситуація 

- переключення 

- доручення 

- педагогічні вимоги 

- громадська думка 



43 
 

 
 

- змагання 

3.Методи стимулювання поведінки і діяльності: 

- заохочення 

- покарання 

- вибух   

4.Методи самовиховання: самооцінка, самоконтроль, самонавіювання, самокритика.  

Для роздумів… 

Дітям був запропонований відеокліп «Милосердя». На питання «що ми отримуємо, 

допомагаючи іншим?», діти дали відповідь: 

- нічого, вдячність. 

Висновок: чим  більше робиш приємного людям, тим більше отримуєш радості в житті. 

Висновок педагога: у дітей багато доброго, потрібно лише створювати умови для того, 

щоб вони проявляли це добро, проявивши раз, це стане потребою дитини.  

Вправа «Обмін досвідом»: кожен педагог розповідає проблемну ситуацію в гуртку і 

методи, які він використав для її вирішення. 

4. Дидактична підсистема виховної системи. 

Дидактика (др.-греч διδακτικός - повчаючий.) - розділ педагогіки; теорія освіти і 

навчання. Розкриває закономірності засвоєння знань, умінь і навичок і формування 

переконань, визначає обсяг і структуру змісту освіти. 

Дидактична і виховна підсистеми не можуть існувати окремо. Лише в своєму 

взаємозв’язку вони дають ефективний результат, який проявляється в новоутвореннях,  

що стосується морально-етичної поведінки дітей, громадянської позиції, екологічної 

поведінки, ставленні до себе і оточуючих.  

Сам навчальний процес є потужним виховним засобом, якщо в навчанні 70% 

практичної роботи, коли вивчення природи проходить в природі, коли дитина сама 

створює прекрасне власними руками, коли до навчального процесу долучаються 

батьки, і вони навчаються один в одного. Важливим моментом в організації 

навчально-виховного процесу є розвиток здібностей дітей з врахуванням їх 

індивідуальних особливостей. 

Розвиток здібностей дітей молодшого шкільного віку. 

Анкетування педагогів 

№ 

п/п 

На скільки 

відсотків 

 в середньому 

ви знаєте  

своїх учнів? 

 

З якими 

учнями  

вам легше 

працювати: 

 м.ш.в., с.ш.в., 

с.ш.в. 

Кількість 

 обдарованих 

дітей? 

 

На скільки ви 

створюєте 

умови для   

реалізації 

здібностей 

дітей? 

Соболь Т.Г.     

Сторожук О.М.     

Рощенюк О.А.     

Ваховська Н.О.     

Красовський 

Л.А. 

    

Лелях О.А.     

Соболь Т.Г.     
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Позашкільний навчальний заклад – це своєрідний тест на визначення здібностей 

дітей. Дитина відвідує відповідний гурток – значить в неї є інтерес. Гуртки початкового 

рівня навчання еколого-натуралістичного напряму  охоплюють дітей з одного класу. 

Не можна сказати, що всі ці діти мають здібності до вивчення біології, тут 

спрацьовують особливості молодшого шкільного віку: діти в цьому віці надзвичайно 

допитливі, їм цікавий навколишній світ, при майстерності педагога, якщо він зможе 

підтримувати інтерес дітей,  вони зможуть реалізовувати свою допитливість і будуть 

відвідувати гурток. Але дитина може цікавитись музикою чи біологією, але не стане 

визначним музикантом чи вченим. Хоча за  відсутності хороших задатків працьовитий 

і наполегливий чоловік із сильними і стійкими інтересами і схильностями до якої-

небудь діяльності може домогтися в ній відомих успіхів. І навпаки, жодна дитина, 

якими б сприятливими задатками вона не володіла, не може стати видатним 

музикантом, художником, математиком, поетом, не займаючись багато і наполегливо 

відповідною діяльністю. Є винятки. І.Є.Рєпін говорив, що високий рівень досягнення - 

це нагорода за каторжну працю. А один з найвидатніших учених в історії людства - А. 

Ейнштейн одного разу заявив в жартівливій формі, що він домігся успіхів тільки тому, 

що його відрізняла «впертість мула і страшенна цікавість». Тому в дітей ще важливо 

розвивати такі особистісні якості, як: наполегливість, працьовитість, самостійність, 

рефлексію, адекватність в оцінці своєї праці. 

Джерелами повноцінного розвитку дитини виступають два види діяльності. По-

перше, будь-яка дитина розвивається в процесі навчальної діяльності, коли вона 

засвоює досвід суспільства. По - друге, дитина в процесі розвитку самостійно реалізує 

свої можливості, завдяки творчій діяльності. На відміну від навчальної творча 

діяльність не націлена на освоєння вже відомих знань. Вона сприяє прояву у дитини 

самодіяльності, самореалізації, втілення його власних ідей, які спрямовані на створення 

нового. 

Кожна дитина має індивідуальні психологічні особливості, особливості її 

психічних процесів (мислення уваги, пам`яті), в розвитку дитини можна виділити три 

зони розвитку: актуальну (стан пам’яті, уваги, мислення) на даний момент, зона 

найближчого розвитку – які знання, уміння може дитина засвоїти, виходячи з 

актуальної зони і зона недосяжного розвитку, якої дитина не може досягти не 

пройшовши 2 зону.  Чим більший у дитини багаж, досвід творчої і навчальної праці, 

тим більшого рівня розвитку сягають його здібності. 

Вправа «Виявлення здібностей дітей» 

- Тестування 

- Спостереження за дитиною у практичній діяльності 

( показники: 1) по швидкому просуванню (темп просування) учня в оволодінні 

відповідною діяльностю; 

2) за якісним рівнем його досягнень; 

3) по сильною, дієвою і стійкою схильності людини до занять цієї діяльністю) 

- Контрольні завдання 

- Вирішення проблемних завдань 

- Участь в конкурсах, акціях 

Визначення ефективності даних методів визначення здібностей дітей у різних 

вікових категоріях ( в процентах) 
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Визначення здібностей дітей Молодший 

шкільний вік 

(п.р.н.) 

Середній 

шкільний вік 

(осн.р.н.) 

Старший 

шкільний вік 

(в.р.н) 

Тестування    

Спостереження за дитиною у 

практичній діяльності 

   

Вирішення проблемних 

завдань 

   

Участь в конкурсах, акціях    

 

Робота в групах.  

Завдання: визначити основні постулати розвитку здібностей дітей.  При обговоренні і 

розкритті постулатів як підтвердження привести конкретні приклади з досвіду роботи. 

Група 1. «Системи розвитку здібностей дітей молодшого шкільного віку з 

врахуванням їх індивідуальних особливостей»  

- Виступ Сторожук О.М. 

- Виступ Лелях О.А. 

- Доценко Т.А. 

Група 2. «Системи розвитку здібностей дітей молодшого шкільного віку з 

врахуванням їх індивідуальних особливостей»  

- Соболь Т.Г. 

- Рощенюк О.А. 

- Ваховська Н.О. 

Група 3. «Системи розвитку здібностей дітей молодшого шкільного віку з 

врахуванням їх індивідуальних особливостей»  

- Красовський Л.А. 

- Щукін В.С. 

- Боровська О.В. 

5. Підсистема контролю 

✓ на рівні педагога 

✓ на рівні окремих вихованців 

✓ на  рівні колективу 

Завершальний етап: педагоги на форматі аркуша А3 із написаного формують 

виховну систему і презентують її.  

Наприклад: 

Розвиток індивідуальних здібностей дітей  в гуртку «Юні орнітологи»,  

керівник Н.О.Ваховська 

1. Кожне заняття – це вивчення природи в природі.  

2. Використання опорних знаків при вивченні навчального матеріалу. 

3. Групові форми занять. Міжгрупові консультації, створення «нерівних груп». 

4. Проблемні завдання, спосіб вирішення використовую для однорідних завдань. 

5. Дослідницькі завдання 

Є велика формула К.Е.Ціолковського, що відкриває завісу над таємницею народження 

творчого розуму: «Спочатку я відкривав істини, відомі багатьом, потім став відкривати 

істини, відомі деяким, і нарешті став відкривати істини, нікому ще невідомі». Це і є 

шлях становлення творчої сторони інтелекту, шлях розвитку винахідницького та 

дослідницького таланту. Наш обов’язок - допомогти дитині стати на цей шлях. 
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Додаток 2 

 

Збереження ландшафтів – стосується кожного  
Додано: п'ятниця, 21 квіт. 2017, 14:01 ( 8 міс. назад )  

Науково-практична конференція «Ландшафт ХХІ 

сторіччя» згуртувала у Центрі позашкілля ім. Разумкова 

юних дослідників: вихованців еколого-

натуралістичного напрямку ЦПО та учнів 

загальноосвітніх шкіл, дійсних членів Малої академії 

наук. Привітав юних науковців та усіх присутніх і 

директор Музею історії Бердичева Павло 

Скавронський, розповів чимало цікавого з історії 

розвитку краєзнавства, а заодно запросив талановиту 

учнівську молодь подати матеріали до участі у 

краєзнавчій конференції. Житомирщина займає ІV 

місце за площею лісів в Україні, нагадав присутнім 

інженер лісового господарства Микола Моісеєнко. А 

ліс, як людина, каже він, і народжується, і росте, і 

розвивається... Стан вікових дубів заповідної території 

досліджувала вихованка гуртка «Екологічна 

агітбригада» Анастасія Соболєва. Поділивши парк 

шкіроб’єднання на 7 секторів, дівчина нарахувала у 

ньому аж 107 дубів і навіть визначила «патріарха», 

найстарішого дуба (якому 376 років!)  Не менш 

цікавими і грунтовними були дослідження Марії 

Анголюк і Дар’ї Книжник, Ірини Пасічник і Артема 

Галабурди про екологічний стан річки, яри південної 

околиці міста, стан атмосферного повітря. Вплив на 

людину опіконебезпечних рослин нашого краю, серед 

яких борщівник, пастернак, живокіст, сон-трава..., 

вивчала 11-класниця 7-ої школи Оксана Кікеньова, а 

назви вулиць – історичну пам’ять міста – досліджувала 

Марина Бедко. Спостерігаючи середовище існування 

орнітофауни, Анна Філімончук бачила у зимових 

парках Бердичева аж 18 видів птахів. «Як стільки вдалось нарахувати?» – запитую 

дівчинку.  Насамкінець, учасниці екологічної агітбригади «Екосвіт», переможиці 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу екологічної просвіти, у вигляді яскравого 

ток-шоу «Так чи Інакше» довели присутнім, що «збереження ландшафтів – стосується 

кожного».  Те, що юним екологам не байдуже, яким буде майбутнє у рідному місті, 

свідчить і їх активність та перемога у цьогорічному «Бюджеті участі». Їх 

«Екоплатформа», розроблена задля покращення благоустрою території еколого-

натуралістичного відділення, стала одним із 6-ти проектів-переможців. Підводячи 

підсумки, заступник директора ЦПО ім. Разумкова Василь Щукін відзначив 

найактивніших учасників конференції подяками, а заодно висловив своє захоплення та 

задоволення їх глибокими учнівськими дослідженнями.  

Репортаж Олени Лук’янюк  

http://www.trkvik.tv/
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Додаток 3 

 Слайди із презентація до семінару-тренінгу «Імідж сучасного педагога –

позашкільника» підготувала психолог Ковальчук Р.В. 
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Додаток 4. 

Тема педради: Пошук нових форм екологічного виховання дітей та 

учнівської молоді 
Розробка методиста Ваховської Н.О. 

Мета: сформувати основні орієнтири в  системі інтегрованого екологічного виховання: 

дошкільне виховання – школа - позашкільний заклад – батьки – соціальне оточення. 

Завдання:  

1. Проаналізувати систему екологічного виховання  у відділенні еколого- 

натуралістичного напряму ЦПО ім. О.Разумкова; 

2. Визначити педагогічні умови взаємодії педагогів, сім`ї, соціального оточення в 

екологічному вихованні дітей 

3. Намітити шляхи і методи  методичної взаємодії  педагогів, батьків, соціального 

оточення  для підвищення  якості екологічного виховання  

4. Поповнити методичну скарбничку педагогів з екологічного виховання 

Форма проведення педради – тренінгове  заняття 

Передбачається, що кожний висловить свою думку з питання, ознайомиться з 

думкою колег, візьме участь в практичних вправах, які дадуть змогу усім учасникам 

підвищити рівень знань та умінь щодо форм та методів екологічного виховання. 

Учасники педради сидять, утворивши півколо. 

За складом учасників: розширена (у ній бере участь  педагогічний колектив, 

батьки, представники бібліотеки та ДНЗ №5, які працюють в напряму екологічного 

виховання дітей). 

За місцем і роллю в навчально-виховному процесі: тактична (педагогічна 

рада проводиться для визначення лінії поведінки колективу, системи спільних поглядів 

на діяльність закладу) 

У ході підготовки до педради передбачається: 

• Створення творчої групи  з підготовки засідання педради. 

• Оформлення  виставки літератури «Екопогляд». 

• Визначення кола питань, які  розкривають тему педради. 

• Розробка діагностичного інструментарію для вивчення проблеми. 

• Проведення досліджень серед педагогів, батьків, дітей. 

• Відвідування занять, виховних заходів з метою вивчення питання. 

• Підготовка  творчою групою проекту рішення педагогічної ради. 

Літературні джерела: 

1. Про виховний вплив дітей та молоді: Закон України // Світ виховання.  – 2004. - №3.– 

с.7-20. 

2.Леся Вороніна . Взаємодія школи і сім’ї в екологічному вихованні// Шкільний світ. - 

№ 18-19. – 2005. 

3. Леся Вороніна . Екологічне виховання. Сучасні аспекти //Шкіл. Світ. – 2002. - №38. – 

с.3 

4. Колонькова О. Поводитися з позиції екологічної доцільності. Шк. Світ. – 2004.- 

Жовт.(№39). – с.1-2. 

5. КудрявцевВ.Н. Изменение ценностных ориентаций учащихся по отношению к 

природе как фактор воспитания и  развития личности // География в школе. – 2002. - 

№3. – с.42-51. 
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Порядок денний 

1. Актуальність екологічного виховання та освіти. 

• головні аспекти  виникнення екологічних проблем; 

• аналіз рівня екологічних знань, мотивів і потреб дітей у спілкуванні з 

природою; 

• інформаційний банк: мета, завдання, принципи екологічного виховання на яких 

повинна базуватись сучасна педагогіка 

• форми екологічного виховання 

Ваховська Н.О.  

2. Технології виховання екологічного світогляду 

2.1. Все розпочинається із сім`ї.  

Денисенко С.К. 

2.2.  До доброї криниці стежка утоптана. Спадщина В. Сухомлинського. Екологічне 

виховання в ДНЗ 

Романюк І.В. 

2.3. Екологічні ігри  як засіб екологічного виховання молодших школярів. 

Сторожук О.М. 

2.4. Інноваційні форми екологічного виховання. Проектна діяльність. 

О.А.Рощенюк 

2.5.. Практикум «Створення екологічного проекту «Мислити глобально. Діяти 

локально.» 

Робота в групах. 

Н.О.Ваховська 

2.6. Науково-дослідницька діяльність як засіб екологічного виховання 

Л.А.Красовський 

3. Інформаційне забезпечення екологічного виховання. 

Бібліотекар міської бібліотеки Підвисоцька О.М. 

4. Рішення педагогічної ради 
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ХІД ПЕДРАДИ 

Ми проводимо розширену педагогічну раду, на якій спробуємо окреслити 

основні форми і методи взаємодії педагогів, батьків, соціального оточення для 

підвищення якості екологічного виховання, а також кожен зможе поповнити методичну 

скарбничку з екологічної освіти та виховання. Сьогодні у нас окрім педагогічного 

колективу ЦПО ім. О. Разумкова присутній батьківський актив відділення еколого-

натуралістичного напряму, методист ДНЗ № 5 Інна Василівна та  представник 

бібліотеки, яка працює в напрямку екологічного виховання дітей Підвисоцька Олена 

Миколаївна. 

1. Проблема, яка потребує вирішення 

У наш час загострення екологічної ситуації в світі в цілому та в Україні зокрема, 

породжує безліч соціально важливих проблем. Одна з них – необхідність виховання 

такого покоління громадян, яке здатне гармонійно співіснувати з природою, 

раціонально використовувати й відтворювати її багатства. Це вимагає переорієнтації 

систем екологічного виховання на випереджувальну підготовку дитини до переходу на 

стратегію сталого особистісного розвитку. 

У процесі історичного розвитку разом із посиленням незалежності, захищеності 

від природних явищ людина поступово втратила уважність до природи  і до себе в ній 

та у світі загалом. Сучасна людина неуважна до себе, до свого внутрішнього світу. 

Замість того, щоб намагатись усвідомити себе, людина штучно відокремила, 

відсторонила себе від світу, стала агресивною і весь час перебуває в позиції  

самооборони, самозахисту. Отже, внутрішня дисгармонія людини є головною 

причиною відсутності гармонії у стосунках із природою. Виявом дисгармонії є її 

нищення, глобальні екологічні проблеми Землі, порушення природної рівноваги. 

Екологічна освіта та виховання не є ізольованим напрямком в роботі , оскільки вона 

має світоглядне значення, тому необхідно прагнути до екологізації всього освітнього 

процесу. Кожен з вас, не зважаючи на напрям роботи, соціальний статус повинен 

долучатися до екологічного виховання учнів та ваших власних дітей, тому що ці 

негативні метаморфози, які сталися з людиною повинно усвідомити підростаюче 

покоління. 

   2. Аналіз рівня екологічних знань, мотивів і потреб дітей у спілкуванні з 

природою. 

Для того, щоб зрозуміти масштаби проблеми екологічного виховання серед учнів 

ЗОШ міста та їх батьків було проведене анкетування на визначення рівня екологічної 

культури дітей та  виявлення розуміння батьками значення та шляхів виховання в дітей 

бережливого ставлення до природи. Анкетування провели серед 68 дітей – вихованців 

гуртків відділення еколого-натуралістичного напряму: 35 дітей молодшого шкільного 

віку ( 3-4 класи) та  33 учня середнього шкільного віку ( 6-7 класи) 

Дітям були запропоновані такі питання: 

1.  Чи любиш ти природу? 

А)Так  Б) Ні 
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2. Чи часто ти ходеш на прогулянку в ліс, парк? 

А)Так  Б) Ні 

 

3. Чи може людина існувати без Природи? 

А)Так  Б) Ні 

 

4. Чи може природа існувати без людини? 

А)Так  Б) Ні 

 

5. Яка ялинка прикрашає твій дім на Новий рік: 

А) Штучна   Б) Натуральна 

0

20

40

60

80

100

1 кв

так ні

0

50

100

1 кв

так

ні

0

20

40

60

80

100

1 кв

так

ні

0

20

40

60

80

100

1 кв

так

ні



53 
 

 
 

 

6. Постав знак «+», та «-» напроти тверджень: 

• Я завжди кидаю сміття у відведеному для цього місці   ( 70/30) 

• Я підгодовую птахів взимку( 83/17) 

• Охороною природи повинні займатись тільки спеціальні організації (12/88) 

• У мене є домашній улюбленець за яким я доглядаю (76/24) 

• Я економно витрачаю воду (55/45) 

7. Назви джерела забруднення навколишнього середовища 

 

8. Які екологічні проблеми м. Бердичева тебе турбують? 

 

9. Склади діамант цінностей: 

1 .Спостерігати за тваринами, рослинами 

2 .Доглядати за домашніми улюбленцями 

3 .Займатись в гуртку, секції, клубі. 

4 .Навчатись в школі 

5. Грати в комп’ютерні ігри 
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3. Анкетування на виявлення розуміння батьками значення та шляхів виховання 

в дітей бережливого ставлення до природи 

1. Чи вважаєте Ви, що збереження й охорона природи – життєво необхідна 

справа? 

а)Так   Б) Ні    В) Не завжди – є ще важливіші 

 

2. Чи часто діти просять Вас пояснити якесь явище природи? 

А)Так     Б) Ні 

 

 

Що Ви їм відповідаєте в більшості випадків? 

А) «Підростеш – дізнаєшся»             Б) «Спитай у вчителя» 

В) «Прочитай у підручнику»             Г) Терпляче пояснюєте явище           Д) інше 
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3. Чи ставили ви собі за мету виховати у своїх дітей бережливе ставлення до природи? 

А) Так, вважаю, що це важливе завдання, і роль сімї у його розв’язанні дуже 

суттєва; 

Б) Ні, спеціально, не ставив цієї мети, оскільки вважаю, що в цьому питанні головна 

роль належить  школі та суспільству загалом; 

В) Ні, такої спеціальної мети не переслідував, це питання якось випало з поля моєї 

уваги; 

Г)не ставив такої мети, оскільки вважаю її нездійсненою. 

Д) Інше 

 

4. Якщо ви намагаєтесь виховати  у своїх дітей бережливе ставлення до природи, 

то що саме робите для цього? 

А) розповідаю про значення природи та необхідність її охорони; 

Б) роблю зауваження у випадках, коли діти проявляють недбале ставлення до 

природи; 

В) власною поведінкою показую приклади бережливого ставлення до природи; 

Г) залучаю дітей до роботи на земельній ділянці, догляду за кімнатними рослинами, 

домашніми тваринами 

Д) інше 

5) Яка ялинка прикрашає вашу оселю на Новий рік? 

А) Натуральна     Б) Синтетична 
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6. Чи часто Ви ходите на природу?  

А) Так     Б) Ні 

 

 

7. Чи допускаєте ви  у присутності дітей якісь дії шкідливі для навколишнього 

середовища? 

А) Так        Б) Ні      В) Інколи 

 

8. Чи хотіли б ви разом з дитиною взяти участь у природоохоронній акції? 

А) Так      Б) Ні 

 

9. Чи турбує вас екологічна ситуація в нашому місті? 

А) Так      Б) Ні 

10. Які екологічні проблеми Вас турбують? 
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11. Що Ви могли б зробити для вирішення даних проблем? 

Збільшити кількість машин для збору сміття, більше двірників; самому берегти 

природу; озеленювати навколишнє середовище; штрафувати людей, які викидають 

сміття де попало, навчати дітей культурно поводитись на вулицях; намагаємось 

споживати продукти власного виробництва; міськвиконком; не вивозимо сміття на 

стихійні сміттєзвалища; вчити власним прикладом; просити владу покращити якість 

води; взяти участь в природоохоронній акції; посадити більше дерев; не палити сміття, 

пересуватись на роботу громадським транспортом, а не власним; нічого. 

     Анкетування учнів показало середній рівень екологічної культури, всі учні люблять 

природу, але 30% опитуваних на Новий рік встановлюють натуральну ялинку, лише 

70% учнів кидають сміття у відведеному для цього місці і їх турбує проблема 

стихійних сміттєзвалищ в нашому місці;   50% опитаних дітей замислюються 

над тим, що потрібно економно витрачати воду. Приємно відмітити , що гурткова 

робота залишає слід в їхній свідомості і 20% опитуваних турбує проблема 

безпритульних тварин; але 2 % дітей не турбують ніякі проблеми. 

   Результати анкетування спонукали нас до розуміння того, що екологічне виховання 

повинне  будуватись на принципі комплексного підходу , саме тому ми сьогодні 

проводимо розширену педраду, для того щоб залучити якомога більшу кількість 

суб`єктів, які мають виховний вплив на учнів. 

      4. Інформаційний банк 

      Для того, щоб процес екологічного виховання був успішним, його учасники 

повинні бути компетентними в даному питанні, тому звернемось до теорії. 

Вправа «Відкритий мікрофон» 

Учасники педради обговорюють терміни «екологія», «екологічне виховання», 

«екологічна культура». 

Екологія – це наука про  вивчення закономірностей взаємодії  організмів між собою та 

з навколишнім середовищем. Вивчення даних закономірностей дає можливість 

враховувати їх і господарчій діяльності, у побуті, у способі життя кожного з нас для 

самообмеження споживання людства в межах законів природи та досягнення сталого 

розвитку суспільства. 

Екологічне виховання – це розвиток особистості дитини у сфері взаємодії з 

природою. Метою екологічного виховання  є забезпечення умов особистісного 

розвитку  учнів, 

при взаємодії з природою. В екологічному вихованні необхідно орієнтуватись на 

розвиток таких якостей особистості по відношенню до природи: 
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• особистісна зрілість 

• моральна зрілість 

• соціокультурна компетентність 

 Особистісна зрілість  у взаємодії з природою виявляється у таких ознаках:   

- прийняття себе ( ставлення до себе як до  складової природи) 

- розуміння себе ( адекватна самооцінка власного ставлення до природи) 

- відповідальна свобода (відповідальність за вибір цінностей та оцінок у взаємодії з  

   природою, незалежність від тиску зовнішніх оцінок); 

- прийняття екологічного світогляду інших людей, їхніх думок , оцінок у ставленні до  

   природи). Отже, особистісне зростання у сфері взаємодії з природою відбувається 

через самооцінку, розвиток толерантності та формування внутрішнього механізму 

відповідальності. 

 Моральна зрілість особистості у взаємодії з природою виявляється у внутрішньому 

прийнятті суспільних норм та правил поведінки в природі. 

 Соціокультурна компетентність проявляється у правовій культурі ( готовності жити 

у «правовому полі»). Для того, щоб досягти таких показників розвитку особистості 

необхідно дотримуватись таких педагогічних вимог  в екологічному вихованні: 

- комплексний підхід . Він передбачає залучення якомога більшої кількості суб’єктів, 

які мають виховний вплив; 

- варіативність у взаємодії, яка дає можливість врахувати  вікові, індивідуально-

психологічні особливості  дітей; 

- оскільки серед значної частини громадян побутує думка про неможливість зміни 

екологічного стану середовища не тільки будь-якими приватними способами, а навіть 

державними, то важливе значення має результативність в організації екологічного 

виховання, організація безпосередньої діяльності учнів по охороні та поліпшенню 

природного; 

- вплив вчителів на вихованців власним прикладом бережливого, дбайливого ставлення 

до навколишнього середовища; 

   Кінцевим результатом екологічного виховання виступає екологічна культура 

особистості.  Екологічна культура – це стан духовного життя суспільства та окремих 

особистостей, що обумовлюється історичними та освітніми причинами й утворює 

певний вид стосунків із природою у сфері пізнання та діяльності. Показником 

високого рівня екологічної культури є ставлення до природи як до цінності  - 

суспільної та особистісної. 

5. Екологічне виховання – будівництво храму для дітей 

       Термін «екологія» був введений  Ернстом Геккелем і перекладається «ойкос» - 

«житло», «дім», «логос» - наука. Сьогодні ми спробуємо побудувати цей дім, в якому 

дитина жила б в гармонії з собою і з природою. Основою будь-якого будинку є  

фундамент, на якому тримається весь дім. Фундаментом екологічного виховання дітей 

звичайно є сім’я. Сім’ю можна порівняти із стартовим майданчиком, яка визначає 

життєвий маршрут людини. Фундамент екологічного виховання закладає сім`я, а далі 

дитина потрапляє під виховний вплив педагогів ДНЗ, ЗОШ, ПНЗ, які використовують 
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різноманітні форми екологічного виховання, тобто кожен з нас вкладає свою цеглинку 

у загальну справу розвитку особистості дитини.  

5.3. Практична робота «Форми екологічного виховання» 

Учасники педради діляться на три групи.  

 Завдання.  

 Із цеглинок викласти будинок. На кожній цеглині повинна буде написана форма  

екологічного виховання. 

Група1. Форми екологічного виховання в сім`ї. 

Група 2. Форми екологічного виховання в ДНЗ 

Група 3.  Форми екологічного виховання в ПНЗ 

Забезпечення: паперові цеглинки для будівництва будинку, ручки, клей..  

Час виконання : 5 хвилин.  

Кожна група розповідає про форми роботи і будує частинку будинку 

Форми екологічного виховання: 

a. Екологічні заняття. 

b. Екологічні екскурсії. 

c. Уроки доброти. 

d. Уроки мислення в природі. 

e. КВК 

f. Вікторини 

g. конкурси. 

h. Проблемні ситуації. 

i. Екологічні виставки, експозиції. 

j. Тиждень екологічної творчості. 

k. Екологічні свята 

l. Дидактичні ігри екологічного змісту 

m. Екологічні казки. 

n. Екологічна стежина. 

o. Спостереження. 

p. Пошуково-дослідницька робота. 

q. Проектна  діяльність 

5.4. До доброї криниці стежка утоптана. 

« Краса природи – це могутнє джерело енергії думки, це поштовх, що пробуджує і 

ледачу, і сонну, і інертну думку. Перед красою кожна дитина така, якою вона є 

насправді, під впливом краси вона стає такою, якою вона повинна бути. Коли дитина 

опиняється віч-на-віч з природою, коли перед нею відкривається світ дивних речей – 

дайте волю дитячим вчинкам, саме через вчинки ви найкраще зможете спостерігати, 

як сприймає навколишній світ кожна дитина, що вона бачить, як думає»   

В.О. Сухомлинський 

• Виступ методиста  ДНЗ № 5 Інни Василівни. До доброї криниці стежка 

утоптана. Спадщина В. Сухомлинського 

5.5. Екологічні ігри  як засіб екологічного виховання 

Екологічне виховання молодших школярів має неодмінно поєднуватись з 

екологічною освітою. А його з успіхом можна здійснювати в такій формі навчання як 
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ігрові. Гратися люблять, як відомо усі діти і, включаючи в заняття ігрові моменти, 

можна зацікавити учнів  навіть самих пасивних. Гра є  засобом досягнення  мети,  

завдань, що закладені в навчальній програмі та засобом підвищення  ефективності 

навчання і виховання. 

• Екологічні  ігри  як засіб екологічного виховання молодших школярів.   

5.6. Інноваційні форми екологічного виховання. Проектна діяльність. 

      В організації екологічного виховання дуже важливо забезпечити варіативність у 

взаємодії. Варіативність методів в екологічному вихованні дає можливість врахувати 

індивідуальні особливості кожної дитини, залучити до цього процесу батьків, учнів, 

соціальні служби, екологічні організації. Велику можливість в реалізації даного 

принципу екологічного вихованням  має проектна діяльність. Уміння успішно 

адаптуватися до різних життєвих ситуацій є основою соціальної успішності.  

 Досвідом проектної діяльності  та її значенням для формування екологічної свідомості 

дітей поділиться Рощенюк О.А. 

• Виступ О.А. Рощенюк. Інноваційна форма екологічного виховання – 

проектна діяльність. 

Нова філософія освіти утверджує погляд на особистість як на найвищу цінність 

суспільства. «Людина - мета, а не засіб» - це основна формула, яка вимагає нових 

підходів до виховання. 

Сучасні проблеми модернізації навчально-виховного процесу в освітньому закладі 

реально можна розв’язати на основі впровадження в освітній процес інноваційних 

освітніх технологій. Метод проектування сьогодні виходить на одне з перших місць у 

теорії та практиці освітньої діяльності. Сухомлинський стверджував, що «майстром 

педагогічної праці стає той, хто  відчув себе дослідником». 

Кожен з проектів має мету, завдання та шляхи реалізації, окреслені на перспективу і 

конкретний план дій (у вигляді заходів річного плану залежно від тематики проекту) 

на навчальний рік. Для виконання проекту важливо зуміти знайти і здобути знання, 

необхідні для його виконання; реалізувати основні завдання, критично  оцінити  

отримані результати. 

Проектуванню властиві загальні ознаки: орієнтація на майбутнє, активний вплив на 

соціальні процеси, конкретне розв'язання перспективних проблем, варіативність, 

мобільність. Проектування можна уявити і як багатовимірний план. Результативним 

проект можна вважати тоді, коли виконання його сприятиме розв’язанню  актуальної 

проблеми; коли проект можна застосувати для масового використання, оскільки йому 

властиві новизна, оптимальність, гнучкість, цілісність, відсутність протиріч. 

Враховуючи різні підходи до класифікації проектів у педагогічній літературі, 

пропонуємо розрізняти їх за цілим рядом параметрів:  

складом учасників проективної діяльності: 

       - індивідуальні; 

       - колективні (парні, групові);  

 характером партнерських взаємодій між учасниками проективної діяльності: 

       - кооперативні; 

       - змагальні; 

       - конкурсні;  
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Мірою реалізації міжпредметних зв’язків: 

       - монопредметні; 

       - міжпредметні; 

       - позапредметні (надпредметні);  

 характером координації проекту: 

       - безпосередній (жорсткий чи гнучкий); 

       - прихований; 

       - тривалістю; 

       - короткі; 

       - тривалі; 

       - довготривалі;  

 метою та характером проективної діяльності: 

       - інформаційні; 

       - ознайомлювальні; 

       - пригодницькі; 

       - мистецькі; 

       - науково-пошукові; 

       -конструкційні тощо 

Формування особливого суб'єктно-розвивального середовища, що передбачає: 

✓ Переконливу мотивацію навчальної, громадської та мистецької активності 

дітей; Проблемно-креативну спрямованість, емоційну насиченість та 

інтерактивну організацію освітньої діяльності;  

✓ Набуття попередніх знань, умінь та навичок як самостійного, так і колективного 

пошуку, постійну актуалізацію їх застосування, формування нового досвіду та 

розвитку необхідних психологічних якостей;  

✓ орієнтацію на особистий і колективний успіх. 

Етапи проектування: 

І етап — теоретичний або підготовчий 

Задачі: 

1 Попередня оцінка ситуації, стану певної частини навчально-виховного процесу. 

➢ Визначення необхідності проектування, визначення задач. 

➢ Визначення об'єктів, які будуть аналізуватися. 

➢ Змалювання проблем та предметів для інноваційного дослідження. 

➢ Розробка концепції проектування, установка цілей та умов. 

➢ Розробка плану проектної роботи. 

➢ Формування проектної групи., 

➢  Розподіл праці в проектній групі 

ІІ етап - передпроектний аналіз 

Задачі: 

   1. Аналіз стану об'єкта дослідження. 

2. Розробка пропозицій з розвитку проекту, 

III етап — розробка проектних рішень та програми дій з їх виконання 

Задачі: 

1. Розробка пакету проектних рішень. 

2. Розробка програм перебудови. 

3. Розробка, аналіз, оцінка альтернатив. 

4. Критичний аналіз. 
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5. Доукомплектування проектних груп.  

6.  Вибір домінанти. 

7. Прийняття та оформлення рішень. 

8. Обговорення та визначення алгоритму дій. 

9. Документальне оформлення. 

ІV етап — заключний (застосування проекту 

 

За терміном виконання проекти бувають: 

•  оперативні - розраховані на здійснення протягом кількох тижнів чи місяців; 

• річні - розраховані на навчальний рік; 

• перспективні - розраховані на кілька років (від 3 до 5). 

Рекомендації щодо роботи над проектом: 

1. Проект розробляє одна особа (індивідуальний проект) або група осіб (командний 

проект). 

2. Інформація викладена у проекті повинна бути беззаперечною новизною та 

містити в собі актуальність. 

3. Проект повинен базуватись на експерименті, містити таблицю даних з 

вимірами та їхніми одиницями вимірювань. Усі вироби та деталі виготовлені 

власноруч повинні бути протестовані (не повинно міститись письмових рефератів, 

колекцій гірських порід, тераріумів, вулканів). 

4. Всі пункти роботи повинні поєднувати у одну лаконічну презентацію 

бібліографію, плакатні матеріали та усну доповідь. 

5. Проект повинен складатись з контрольної групи та щонайменше з двох 

експериментальних груп у кількості не менше 15 учасників у кожній. Перед вибором 

проекту потрібно чітко розрахувати відведений час та ресурси, які будуть 

використовуватись для створення проекту. 

6. Проекти в яких дослідження пов'язані із дослідами над тваринами - допустимі. 

Але треба пам'ятати, що робота з тваринами включає в себе обов'язкове гуманне 

відношення до живої істоти. Тварина не повинна голодувати, піддаватися 

механічному впливу, що може викликати больові реакції тощо. 

7. Якщо для досліду будуть використовуватися рослини потрібно взяти до уваги 

кількість посіву у кожній з груп, як дослідній, так і контрольній (наприклад 20 зерен 

посадкового матеріалу для кожної групи на випадок загибелі деяких особин), 

використовувати лише якісний посадковий матеріал. Дослід розпочинається, коли на 

рослині з'являться листочки та паростки. 

8. Необхідно розрахувати свій час, скласти розклад роботи, щоб мати вільний час 

для проведення експериментів, пошуку інформації тощо. Робота над проектом не 

повинна заважати навчанню в школі. 

9. У випадку зміни теми роботи, з фінального результату будуть вирахувані 20 

балів. 

10. Проекти здані пізніше зазначеного строку втрачають по 5 балів за кожен 

прострочений день 

Вибір теми 

Один з найскладніших моментів при розробці наукового проекту. Тему потрібно 

вибирати з кола своїх захоплень, а також зважити кількість затраченого матеріалу та 

час, який відведено для виконання роботи. Якщо при виборі теми роботи стає 

зрозуміло, що можуть виникнути певні труднощі, які важко буде подолати, необхідно 

змінити тему роботи. Варто дуже ретельно і різнобічно розглянути тему, над якою ти 
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плануєш працювати. Якщо тема буде змінена в ході роботи над проектом, за це будуть 

вирахувані бали з кінцевого результату. 

Розглянь наступні поради при виборі теми: 

1. Персональні інтереси - шкільні та позашкільні. 

2. Доступність наступних джерел: 

■ ресурси наукових відділів, навчальних кабінетів і т.д.; 

■ місцеві сфери індустрії; 

■ бібліотеки; 

■ попередні проекти; 

■ місцеві коледжі. 

3. Можливості: 

■ Чи може проект бути завершеним у зазначені строки? 

■ Ресурси затрачені на проект? 

■ Чиє дизайн проекту адекватним? Вимір змін та впливів проводиться у 

адекватний спосіб? 

■ Чи не порушують дослідження закони чи правила наукових досліджень? 

4. Уникання проектів, в яких будь-яку частину роботи муситимуть виконувати 

однокласники, друзі, батьки і т.д. 

5. Уникання проектів, в яких використовуються ліки,  небезпечні для здоров’я та 

життя речовини, матеріали тощо. 

навчальні телепередачі; 

споживчі звіти; 

книги про наукові виставки; 

наукові музеї; 

веб-сторінки. 

Для пошуку ідеї можна використати наукові книжки; енциклопедії; газети; наукові 

журнали; або звернутись до: професіоналів; керівництва наукових лабораторій;  

викладачів-науковців. 

Постановка проблеми 

Наступним кроком є чітке виявлення та обґрунтування проблеми. 

Постановка проблеми - це чітке визначення незалежної та залежної 

змінної. 

Незалежна змінна - це змінна чи фактор, яка буде змінена, а також причина, яка 

спонукає до певних змін. 

Залежна змінна - це наслідок, який є результатом дії незалежної змінної. 

Приклад: Як об'єм води діє на висоту рослини? 

Незалежна змінна: об'єм 

води. Залежна змінна: 

висота рослини. 

(Зверни увагу, що обидві змінні можна виміряти за допомогою шкали вимірювань). 

Відповідно до своєї теми роботи потрібно знайти декілька залежних та незалежних 

змінних, які можна використати. Запиши їх нижче. 

Незалежна змінна Залежна змінна 

Спочатку із списку потрібно виділити одну змінну, а потім визначити та записати 

головну проблему, включаючи залежну і незалежну змінну. 
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Робота з науковими джерелами 

Робота над проектом проводиться відповідно науковим дослідженням, тій 

інформації, дослідам, які були вже проведені. Необхідно знайти джерела інформації 

(статті, книги та ін.), з яких можна буде дізнатися більше про залежну та незалежну 

змінні. Дослідити тему свого дослідження потрібно так, щоб гіпотеза, висунута вами, 

була науково обґрунтованою. У своєму висновку варто порівняти те, про що йшла мова 

у літературі, і ті результати, які ви отримаєте під час своїх дослідів. Саме тому, пошук є 

підґрунтям для хорошої гіпотези та змістовного висновку. Для хорошої підготовки 

роботи всі кроки повинні виконуватися завчасно, з правильним розрахунком 

відведених строків. На пошук корисної інформації може бути витрачено доволі багато 

часу, а тому не варто відкладати це на потім. Крім того, наукові статті та журнали 

допоможуть вибрати правильну методику проведення експерименту. Необхідну 

літературу можна знайти у шкільних, районних, місцевих бібліотеках, наукових 

лабораторіях, наукового керівника і т.д. Слід пам’ятати, що у більшості бібліотек книги 

можуть видаватися лише на певний невеликий термін, або ж взагалі працювати з ними 

можна лише у читальному залі бібліотеки. Використовується щонайменше 4 джерела: 1 

книгу;1 періодичне видання (журнал, газета та ін.); 1 книга або періодичне видання 

інші джерела (книга, енциклопедія, інтернет, інтерв'ю з експертами даної галузі, 

періодичне видання та ін.). 

Етапи проектування: 

І етап — теоретичний або підготовчий 

Задачі: 

➢ Попередня оцінка ситуації, стану певної частини навчально-виховного процесу. 

➢ Визначення необхідності проектування, визначення задач. 

➢ Визначення об'єктів, які будуть аналізуватися. 

➢ Змалювання проблем та предметів для інноваційного дослідження. 

➢ Розробка концепції проектування, установка цілей та умов. 

➢ Розробка плану проектної роботи. 

➢ Формування проектної групи., 

➢  Розподіл праці в проектній групі 

ІІ етап - передпроектний аналіз  

Задачі: 

   1. Аналіз стану об'єкта дослідження. 

   2. Розробка пропозицій з розвитку проекту. 

III етап — розробка проектних рішень та програми дій з їх виконання 

Задачі: 

➢ Розробка пакету проектних рішень. 

➢ Розробка програм перебудови. 

➢ Розробка, аналіз, оцінка альтернатив. 

➢ Критичний аналіз. 

➢ Доукомплектування проектних груп.  

➢  Вибір домінанти. 

➢ Прийняття та оформлення рішень. 

➢ Обговорення та визначення алгоритму дій. 

➢ Документальне оформлення. 
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ІV етап — заключний(застосування проекту) 

Структура проекту 

 Назва проекту 

 Ідея проекту 

 Актуальність 

 Мета та задачі проекту 

 Учасники проекту 

 Етапи проведення зі строками їх реалізації та видами діяльності 

 Зміст проекту 

 Результати , висновки 

 Перспективний план розвитку проекту 

5.7. Практична робота «Створення проекту «Мислимо глобально. Діємо 

локально.» 

Завдання: запропонувати екологічний проект, який можна здійснити в межах нашого 

міста. Зазначити назву, мету, учасників проекту, напрямки роботи, виходячи із  

особливостей професійної діяльності кожного учасника групи.  

По завершенню роботи кожна група представить свій проект. Ми оберемо проект, який 

найбільше сподобається  всім і реалізуємо його . 

Забезпечення: 3 ватмани, ручки, шаблони квітів. 

Час роботи: 15 хв. 

 5.8. Науково-дослідницька діяльність – ефективна форма екологічного 

виховання. 

    Талановитий український педагог В.Сухомлинський доводив, що природа сама по 

собі не виховує, виховує лише активна взаємодія дитини з нею. Тому екологічне 

виховання тісно пов’язане з практичною дослідницькою діяльністю дітей. Їх знань про 

навколишнє середовище, якщо вони не застосовується на практиці ще не достатньо для 

продуктивної життєдіяльності. Важливо, щоб  діти  самостійно  здобували знання в 

процесі дослідження, брали активну участь у збереженні та збагаченні природи рідного 

краю. Лише за таких умов у них сформуються необхідні природоохоронні знання, 

уміння й навички, розвинеться відповідальне ставлення до природного середовища 

Нашу педраду хотілося б закінчити відомою притчею. 

 "Йде перехожий і бачить – люди щось будують. 

 "Що ти робиш?" - запитує він одного будівельника. 

 "Я укладаю цеглини", - відповідає той. 

 "А ти, що робиш?" - запитує він другого. 

 "Я будую стіну", - відповідає другий. 

 "А ти, що робиш ?" - запитує він третього. 

 "Я будую Храм", - відповів робітник. Коли ми будуємо «дім», у якому буде жити 

наша дитина, треба піклуватися про якість окремих цеглин і правильність  їх 

укладки. Не треба забувати, що одночасно ми будуємо Храм життя і долі дітей. І 

від нас залежить, наскільки цей Храм буде наповнений світлом радості і важливих 

людських цінностей!»   ( Ю.Б. Гіппенрейтер) 

8. Підведення підсумків. Проект рішення педради 

 

 


